Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 8. september 2016. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Mødedeltagere:
Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen, Thorkild Nielsen,
Niels Iver Juul.
Referent: Birgit H. Christensen
Mødepunkt
1

Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsorden.

2

Folkekirkens Familiestøtte - tilføjelse til
referat.

Beslutning

Tilføjelsen godkendes:
Konsulent ansættes for en 4-årige periode.

Tilføjelse til PU mødereferat d. 18. august
2016, pkt. 2:
Konsulent ansættes for en 4-årig periode.
3

Alstrup Kirke - Rådgiveraftale.
Sag: Alstrup Kirke - Udskiftning af kirketag
samt tag velfærdsbygning (2079) - Alstrup
Sogn
Vi afventer udtalelse fra stiftet.

Rådgivningsaftalen godkendes, dog med det
forbehold at Stiftets eventuelle kommentarer eller
rettelser skal tilføjes i aftalen.

Alstrup - Rådgiverkontrakt

4

Folkekirkens skoletjeneste Vedtægtsændring.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste 2016 (2708)
Der er fremsendt ny vedtægtsændring til
godkendelse, idet det er foretaget ændringer i
§3 og §4.

De nye vedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste
blev godkendt.

Mødereferat fra 22. august 2016 i Folkekirkens
skoletjeneste er vedlagt til orientering.
Folkekirkens Skoletjeneste Vedtægtsændringer.
2016-08-22 Mødereferat bestyrelsesmøde

5

Vindmølleplanlægning ved Thorup - Sletten.
Sag: Vindmølleplanlægning i Thorup (1929) Aggersborg Sogn

Referat,08-09-2016

PU har ingen bemærkninger til den nuværende ideskitse

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Forespørgsel fra Stiftet ifm
vindmølleplanlægning ved Thorup-Sletten

6

Fjelsø MR - Aflastningsklokke til kirken.
Sag: Fjelsø Kirke - Aflastningsklokke (2712) Fjelsø Sogn
MR ønsker at installere ny kirkeklokke til
aflastning af den gamle bevaringsværdige
klokke.
Samtidigt skal den gamle klokke føres tilbage
til hånd-ringning, da nuværende automatiske
ringning har fået kritik.

Ansøgnngen godkendes og sendes til Stiftet med
anbefaling.
Anskaffelse af ny klokke forudsætter fondsstøtte.
Et evt. økonomisk tilskud fra PU kan først
behandles, når der fremsendes økonomisk oversigt.

Tilbud lyder på kr. 279.362,50.
MR søger fondsstøtte til projektet, og skal så
kun supplere med et mindre beløb.
Skulle det mod forventning give en stram
økonomi, vil de søge provstiet om hjælp.
Ny kirkeklokke Fjelsø Kirke
Revideret tilbud
Ny aflastningsklokke til Fjelsø Kirke

7

Aars MR - 5% Ansøgning - præstebolig
skifte mv.
Sag: Aars MR - Ansøgning om 5%'s midler
(2928) - Aars Sogn
Ansøgning om refusion af ekstraudgifter ifm:

Ansøgningen godkendes og beløbene vedr.
udgifterne ifm præsteboligskifte dækkes via 5%
midlerne:

Tilplantning ved ny præstebolig: kr. 19.125,00.

Kr. 19.125 til tilplantning ved ny præstebolig.
Kr. 40.673,94 vedr. ophør af tjenesteboligpligt.
Kr. 13.148,30 vedr. ny ansættelse af halvtidspræst.

Ophør af tjenesteboligpligt for præst: kr.
40.673,94.

Mogens Brinck var inhabil i dette punkt og forlod
mødelokalet under sagens behandling.

Ansættelse af ny halvtidspræst: kr. 13.148,30.
Ansøgning om 5%'s midler

8

Aalestrup - Ny ansøgning konfirmand og
sognehus.
Sag: Aalestrup MR - Ny konfirmand- og
sognehus (2618) - Aalestrup Sogn
Ansøgning om nedrivelse samt opførelse af ny
præstebolig.
Rapport for tilstand af nuværende præstebolig
er udarbejdet og det er på baggrund heraf, at det
er besluttet at opføre nyt.
Nedrivning og opførelse af ny bolig vil kunne
gennemføres til lavere pris end renovering af

Referat,08-09-2016

PU giver en forhåndsgodkendelse på nedrivning af
nuværende præstebolig og opførelse af ny.
Præstens udtalelse skal indarbejdes ifm den nye
præstebolig.
Der skal derfor indsendes tegning af den nye
præstebolig til den oplyste projektsum på kr.
2.926.906.
Ny skitsetegning på ny sognehus godkendes under
Side: 2

Mødepunkt
den bestående bolig.

Beslutning
forudsætning af endelig godkendelse af ny
præstebolig.

Projektsum kr. 2.926.906.
Hvis ansøgning imødekommes vil det være
hensigtsmæssigt at ændre det udarbejdede
forslag til udvidelse af konfirmandhuset.

Der er ikke taget hensyn til præstens udtalelser
vedr. sognehuset i beslutningsfasen, idet præsten
hører under menighedsrådet og der er indsendt en
enstemmigt ansøgning fra menighedsrådet.

Projektsum kr. 4.987.531.
Det er tidligere meddelt MR, at der kan optages
lån i Stiftet på op til 5 mio. kr.

Rådgivningsaftale skal indsendes til godkendelse.

Samlet projektsum for begge, alt kr. 7.914.438.

Poul Nielsen var inhabil i dette punkt og forlod
mødelokalet under sagens behandling.

Finansieringen vil ske via lån i stiftsmidlerne.

Ny ansøgning vedr. præstebolig.
Referat fra MR møde - aug. 2016
Præsteudtalelse til situationsplan

9

PUK - Revisionsprotokollat mv. 2015.
Sag: Revision årsregnskab 2015 (2584)
Revisor har fremsendt revisionsprotokollat af 1.
september 2016 (side 67-70) vedrørende
årsregnskabet for 2015 for Vesthimmerlands
Provstiudvalgskasse samt Den uafhængige
revisors påteging.

Revisionsprotokollatet af 1. september 2016 - s. 6770 - vedr. Vesthimmerlands Provstiudvalgskasse
blev behandlet og efterfølgende godkendt.

Dette skal behandles og godkendes.
Endelig Revisionsprotokollat og revisors
erklæring for regnskab 2015
Vs: Angående årsregnskabet for 2015 for
Vesthimmerlands Provstiudvalg

10

Kostberegning.

Der blev bevilget konsulent hjælp til gennemgang
af de indsendte kostberegninger i hele provstiet.

Eventuel medhjælp til gennemgang af de
indsendte kostberegninger fra alle kirkegårde,
der skal være indsendt inden 1. november.
Provstiet skal så godkende disse
takstberegninger inden 1. december.
11

Ændring af Indskydergarantiloven.
Sag: Indskydergaranti - kr. 750.000 (2826)
Meddelelse fra Kirkeministeriet:
En ændring af indskydergarantiloven har
medført, at menighedsråd og provstiudvalg ikke
længere er omfattet af indskydergarantien på kr.
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PU anbefaler, at MR fortsat spreder risikoen ved
brug af flere pengeinsitutter og fortsat er
opmærksom på, hvordan midlerne anbringes bedst
muligt.
Puljerne vedr. diakoni og diger indsættes i Nordea.
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Mødepunkt

Beslutning

750.000.
Det skal derfor drøftes, hvordan provstiets
midler anbringes bedst muligt.
MR og provstiudvalg er pr. juli 2015 ikke
omfattet af indskydergaranti på kr. 750.000

12

Nyt budgetsamråd.

Ekstraordinært budgetsamrådsmøde afholdes d. 27.
oktober, kl. 19.00 i Aars Kirkecenter.

Vedtægterne til Diger og Diakoni puljerne skal
behandles på nyt budgetsamrådsmøde.
13

Godkendelse af endelig ligning 2017.
Sag: Ligning 2017 - til PU godkendelse (2737)
Godkendelse af ligning 2017 med total
driftsramme på kr. 45.065.786 skal behandles
og godkendes.
Ligning 2017 - ny

14

PUK Budget 2017.
Sag: PUK - Budget 2017 påstemplet - til
godkendelse PU (2784)
PUK Budget 2017 godkendelse:
Vesthimmerlands Provsti
Myndighedskode 4473
CVR-nr. 24992055
Budget 2017
Bidrag budget afleveret d. 01-09-2016 14:49

Endelig ligning 2017 med total driftsramme på kr.
45.065.786 blev godkendt.
Mogens Brinck stemte imod ligningen 2017 med
flg. begrundelser:
Kompensation for renteændringer skal som
udgangspunkt komme alle sogne tilgode.
Den mekaniske fremskrivning på 2% erstattes med
hvad det bør koste at drive det enkelte sogn, også
med hensyntagen med den demografiske udvikling.
Kirkeskatten bør nedsættes med 0,01%.
Hjemfaldne gravstedskapitaler udgår af
ligningsfordelingen.
PUK Budget 2017 blev behandlet og efterfølgende
godkendt:
Vesthimmerlands Provsti
Myndighedskode 4473
CVR-nr. 24992055
Budget 2017
Bidrag budget afleveret d. 01-09-2016 14:49

Budget 2017 udarbejdet pr. 01.09.2016

15

Skivum MR - Kapelbygning.
Sag: Skivum kirke - Renovering af
kapelbygning. (1770) - Skivum Sogn
Skivum kirke - kapellet - spørgsmål fra Stiftet

PU er indforstået med, at det er formand Karsten
Beltfot Jørgensen, der forestår projektstyringen.
Tegningerne til selve projektet er udarbejdet af
arkitekt.
PU skønner ikke, at det kræver en arkitektuddannet
person at forestå selve opførelsen og tilsyn med
byggeriet.
Formand Karsten Beltoft Jørgensen er uddannet
konstruktør og derfor kompetent til opgaven.
PU forudsætter, at formanden udfører opgven uden
honorar, således at menighedsrådet/formanden
afstår fra at drage økonomisk fordel af opgaven.

16

Provstisekretær - Løn.
På lukket dagsorden
Referat,08-09-2016
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Mødepunkt

Beslutning

På lukket dagsorden
17

Evt.
Mogens Brinck spurgte til hvilke kapeller i
provstiet, der skal tage imod kisterne og
kapacitetsmulighederne.
Mogens Brinck fortalte om de nuværende
muligheder i Aars.

Referat,08-09-2016

Det blev aftalt, at sende forespørgsel ud til alle MR
om hvilke kapeller, der har køl,
kapacitetsmuligheder mv.

Side: 5

Orientering
18

Diakoni-aften med Distriksforeningen 14-092016.
Sag: Indbydelse Diakoni-aften distriksforeningen - familiestøtte - 14-09-2016
(2923)
Der afholdes fællesmøde med
Distriktsforeningen omkring diakoni d. 14.
september, kl. 17.30 i Hvalpsund Sognegård.

Der blev orienteret om sagen.

Bl.a. vil biskop Henrik Stubkjær og Leif
Sondrup fra Folkekirkens Familiestøtte holde et
oplæg om emnet.
Indbydelse Diakoni-aften
VS: distriktsforeningen afholder møde vedr.
diakoni
VS: distriktsforeningen afholder møde vedr.
diakoni

19

Østerbølle MR - Midler fra anlægsopsp. til
drift.
Sag: Østerbølle MR - Midler fra anlægsopsp.
til drift (2934) - Østerbølle Sogn
MR ønsker at overføre kr. 50.000 fra
anlægsmidler til driftsmidler.

Der blev orienteret om sagen.

Beløbet skal bruges til styrkelse af
kassebeholdning.
Der er merudgifter til bl.a. rep. af fuger
omkring kvadre på kirke samt nyt tag på
graverhus.
Endvidere afventer MR tilgodehavende hos
forsikringsselskab.
Der er kr. 154.853,65 stående på
anlægsopsparing til opførelse af sognehus, og
dette projekt er opgivet.
Østerbølle MR - Midler fra anlægsopsp. til drift
Østerbølle MR: Svar vedr. ansøgning om
overførsel af midler

20

Næsborg Kirke - Afgørelse fra Stiftet.
Sag: Næsborg MR - nyt tag kirketårn (pga råd
og svamp) (2478) - Næsborg Sogn
Der er fremsendt afgørelse fra Viborg Stift.

Der blev orienteret om afgørelsen.

Ansøgningen er godkendt - dog med visse
betingelser og nogle få anbefalinger.
Næsborg Kirke, i Viborg Stift - AFGØRELSE
Referat,08-09-2016
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Orientering

21

Temadag om kirkegården, 16. nov. 2016.
Sag: Indbydelse Temadag om kirkegården 1611-2016 (2926) - Viborg Stift
Viborg, Aalborg og Aarhus Stifter inviterer til
temadag om kirkegården d. 16. november, kl.
16.00-20.00 i Auditoriet, Via University
College, Viborg.
Invitationen vedr. bl.a. PU - medlemmer.
Deltagerpris kr. 150,00 til forplejning mv.
Samlet tilmelding senest 2. nov. via provstiet til
Viborg Stift.

Der blev orienteret om mødet.
Efter rundspørge bliver det Hanne Petersen, der
deltager fra provstiet.

Indbydelse til temadag om kirkegården

22

Sammenlægning af menighedsråd.
Sag: 97464-16_v1_Brev vedr. sammenlægning
- Louns-Alstrup-Strandby (2935) - Louns
Sogn
Viborg Stift har godkendt ønsket om
sammenlægning af sognene, Louns, Alstrup og
Strandby efter menighedsrådsvalget d. 8.
november 2016.

Der blev orienteret om sammenlægningen.

Sammenlægningen sker pr. 1. søndag i advent
2016 - ved kirkeårets begyndelse.
97464-16_v1_Brev vedr. sammenlægning Louns-Alstrup-Strandby

23

Louns Præstebolig - udflytningssyn.

Der blev orienteret om udflytningssynet.
Hanne Petersen har tiltrådt etablering af jordvarme
i præsteboligen.

24

Personalekonsulent - budget 2017.
Sag: HR - personalekonsulent - budget 2017
(Underskrevet) (2941)
Der er modtaget budget 2017 for
personalekonsulenten.

Der blev orienteret om budget 2017 for
personalekonsulenten.

HR budget 2017 (Underskrevet)

Villy Jørgensen var forsinket og kom til mødet kl. 15.15. Villy deltog derfor først i mødet fra behandling af
pkt. 6.
Mødet sluttede kl. 17.25.
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Underskrifter vedr. møde d. 08-09-2016

Hanne Petersen

Axel Holger Pedersen

Hanne Petersen

Mogens Brinck

Niels Iver Juul

Poul Thorvald Nielsen

Thorkild Nielsen

Villy Schrøder Jørgensen
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