Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 12. maj 2016. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

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

Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsorden.

Beslutning
Da PU var fuldtalligt blev flg. punkter tilføjet
dagsorden:
16. Næsborg Kirke - kalkulation vedr. finansiering.
17. Vejledende lønblad pr. 1. april 2016.
Dagsorden blev herefter godkendt.

2

Godkendelse af budget 2017 - PUK.
Sag: PUK - Budget 2017 påstemplet - til
godkendelse PU (2784)
Godkendelse af PUK budget 2017:

Særlig indsatsområde ændres til flg:
børn og unge og fælles tiltag på provstiniveau.
Kr. 115.000 flyttes fra efteruddannelse, præster til
kirkelige aktiviteter, fælles tiltag vedr.
reformationen.

Vesthimmerlands Provstiudvalg,
Myndighedskode 4473.
CVR-nr. 24992055, Budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 04-05-2016 14:56.

Mogens Brinck er imod godkendelsen, da budgettet
er konstrueret med et underskud.
Nyt budget 2017 udarbejdes og fremlægges på
særskilt nyt møde.

Budget 2017 påstemplet

3

PUK 1. kvartalsrapport 2016.
Sag: PUK - 1. kvartal 2016 (2772)
Godkendelse af PUK 1. kvartalsrapport 2016.

1. Kvartalsrapport 2017 blev godkendt.
Afstemning af 5% midlerne ønskes fremlagt
fremadrettet ifølge Mogens Brinck.

PUK - 1. kvartal 2016

4

Drøftelse af ligningsmodel.
Sag: Punkt på dagsorden vedr.
ligningsmodellen (2781)
Nuværende ligningsmodel skal drøftes på
foranledning af provstiudvalgsmedlem Mogens
Brinck.

Nuværende ligningsmodel blev drøftet.

Punkt på dagsorden vedr. ligningsmodellen
Nuværende ligningsmodel
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5

Løgstør MR - Nyt sognehus.
Sag: Nyt Sognehus (1254) - Løgstør Sogn
Udkast til rådgivningsaftale, nye
skitsetegninger m.v. er fremsendt til
behandling.

Beslutning
Det indsendte projekt godkendes under
forudsætning af at totalsummen på12. mio. kr.
overholdes.

Samlet kalkulation kr. 12.000.000.

Når det nye sognehus står færdigt, skal det
nuværende sognehus afhændes. Salgssum kan
indgå i projektet.

Det nye sognehus ønskes finansieret via
stiftslån.

Rådgivningsaftalen videresendes til Stiftet til
udtalelse.

Løgstør MR - Ansøgning nyt sognehus

Såfremt licitationen overstiger den budgetterede
totalsum, excl. evt. salgssum for nuværende
sognehus, falder projektet og der skal udarbejdes
ny projekt.

Løgstør Sognegård - nyt skitse- og
bilagsmateriale
Mødereferat 15. marts 2016 vedr. sognehus
Nuværende sognehus forventes solgt. Afventer
afgørelse på det nye sognehus.

6

Aars MR - Forøgelse af medarbejderstab på
kirkegården.
Sag: Blåbærdalen - Aars kirkegård (2747) Aars Sogn
MR søger om forøgelse af beskæftigelsesgrad
på Aars Kirkegårde.
Ny opmåling af Blåbærdalen har fundet sted.

Der bevilges kr. 355.000 svarende til det ekstra
timeantal på 2.221 på Blåbærdalen jf. ny opmåling.
Bevillingen sker via forhøjelse af ligning pr. 1-12017.
Mogens Brinck forlod mødelokalet under
beslutningsfasen, grundet inhabilitet.

Den årlige forventede udgift på kr. 500.000
ønskes finansieret via forhøjet ligning fra
provstiet.
Aars MR - Forøgelse af medarbejderstab på
kirkegården.

7

Aars MR - Depotrum til gravergården.
Sag: Ansøgning - depotrum til graverbygning.
(2768) - Aars Sogn
MR mangler depotrum til opbevaring af diverse
effekter.

Ansøgningen tiltrædes.
Mogens Brinck forlod mødelokalet under
beslutningsfasen, grundet inhabilitet.

Tegninger er fremsendt til PU.
Byggetilladelse fra kommunen er modtaget.
Tilbud fra 2015 foreligger på kr. 380.684.
Ved godkendelse af projektet vil der blive
indhentet to nye tilbud.
Finansiering sker via opsparing i frie midler.
Aars MR - Ansøgning depotrum til
gravergården
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8

Farsø MR - Præsteboligen.
Sag: Rapport - Søparken 2, 9640 Farsø
(præstebolig) (2208) - Farsø Sogn
Skimmelrenovering af præsteboligen.
Skaden blev konstateret ved provstesyn og
Teknologisk Institut har foretaget undersøgelse
af boligen.
Overslagspris indhentet pga de usikkerheder,
der kan opstå ved renoveringen - anslået kr.
173.750
Forventes finansieret af 5% midlerne, da det er
en uforudset udgift.

Beslutning

Ansøgningen bevilges.
Dog kan finansieringen ikke ske via 5% midlerne,
da det ikke er akut opstået.
Finansiering skal ske gennem egne frie midler.
Niels Iver Juul forlod mødelokalet under
beslutningsfasen, grundet inhabilitet.

Farsø Præstebolig - Ansøgning
skimmelrenovering og prisoverslag
Rapport vedr. skimmelundersøgelse
vedr. skimmel i præstebolig
SV: Rapport - Søparken 2, 9640 Farsø

9

Farsø MR - Nyt tag kirketårn.
Sag: Farsø Kirke - Nyt tag kirketårn - samlet
mappe og tegninger (2765) - Farsø Sogn
Ved provstesyn 2015 konstateredes flere
utætheder i taget med opfugtning af lægter,
spær mv., hvorfor MR er rådet til at udskifte
taget.

Ansøgningen tiltrædes.
Finansieringen vil ske via ligningen 2017 som
engangsbeløb eller lån.
Dermed kan projektet først igangsættes i 2017.

Prisoverslag kr. 600.000.
Projektet forventes finansieret via stiftslån.
Farsø Kirke - Ans. nyt tag kirketårn
Farsø Kirke - Nyt tag på tårn - samlet mappe
og tegninger

10

Farsø MR - Tilbygning graverbygning.
Sag: Ansøgning - renovering mv graverhus
(2083) - Farsø Sogn
MR ønsker tilbygning til og renovering af
eksisterende graverhus. Der mangler plads til
opbevaring af redskaber, samt reparation og
vedligeholdelse af maskiner.

Ansøgningen tiltrådes.
Ansøgningen videresendes til Stiftet.

Prisoverslag kr. 2.216.500.
Projektet finansieres via anlægssbevilling på kr.
2.200.000 i ligning 2016.
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Beslutning

Farsø Kirke - Ans. tilbygning graverhus (2083)
Hæfte: Tilbygning graverbygning

11

Alstrup Kirke - Udskiftning af tag mv.
Sag: Alstrup Kirke - Udskiftning af kirketag
samt tag velfærdsbygning (2079) - Alstrup
Sogn
Iflg. provstesyn 2014 bør taget på Alstrup Kirke
udskiftes og på foranledning af PU har MR
arbejdet videre med sagen via Stiftet.
Redegørende materiale er nu modtaget fra
Fjelsø Mejeri, Kgl. bygningsinspektør og
Nationalmuseet.

Ansøgningen tiltrædes.
Villy Jørgensen forlod mødelokalet under
beslutningsfasen, grundet inhabilitet.

Alstrup Kirke - Orientering omkring
undersøgelse af tagskifte

12

Aalestrup MR - Kuldeproblemer i
præsteboligen.
Sag: Aalestrup præstebolig: Rapporter vedr.
kuldeproblemer (1825) - Aalestrup Sogn
MR har fremsendt rapporter vedr. indeklimaet i
præsteboligen og ønsker provstiets stillingtagen
hertil.

Sagen blev drøftet.
Der er endvidere aftalt møde med menighedsrådet
umiddelbart efter PU mødet, hvor sagen vil blive
drøftet.

Aalestrup præstebolig - ønske om møde med
PU ang. præstebolig
Termorapport

13

Gislum MR - Ny belægning på kirkegården.
Sag: Gislum kirke - ny flisebelægning / gang
(2078) - Gislum Sogn
Projektet blev noteret på langtidsplanen efter
afholdt provstesyn 2013.
MR har på provstiets foranledning indsendt
tilbud på kr. 137.080 og ønsker godkendelse
heraf.

Ansøgningen tiltrædes.
Der er bevilget og udbetalt kr. 125.000 i 2015.
Yderligere udgifter skal finansieres af egne midler.

Gislum MR - Ansøgning om godkendelse af
tilbud
Langtidsplanen - brev til MR om indsendelse af
tilbud

14

Ansøgning: Lyt til danske salmer.
Sag: Ansøgning: Lyt til danske salmer (2780)
Modtaget ansøgning til projektet: Lyt til danske
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Beslutning

samler - på kr. 5.000.
Projektet er en samlet indspilning af alle salmer
i Den Danske Salmebog. Se mere på
www.lyttildanskesalmer.dk
Samlet budget er kr. 598.116, hvoraf der
mangler 70.972 i at balancere.
Af budgettet fremgår endvidere, at Viborg Stift
har givet kr. 25.000 hertil.
Ansøgning til Provstiudvalget

15

Ekstrabevilling - studietur for præsterne.
Sag: Provstiets studietur samtlige præster,
Berlin, maj 2016 (2405)
Udvalget for præsternes studietur 2016 ansøger
om yderligere kr. 20.000 til dækning af bl.a.
rejseforsikring, som ikke var med i det første
udarbejdede budget.

Der bevilges en underskudsdækning.

VS: Berlin - budget - anmodning om yderligere
kr. 20.000

16

Næsborg Kirke - kalkulation vedr.
finansiering.
Sag: Næsborg MR - nyt tag kirketårn (pga råd
og svamp) (2478) - Næsborg Sogn
Ny kalkulation er fremsendt, idet frie midler pr.
31.12.2015 er kr. 668.172,14, hvoraf kr.
370.000 kan afsættes til renoveringen.
MR råder endvidere over kr. 250.000 i
salgssummer i Stiftet, som måske også kan
frigives.
Der mangler således kr. 167.000, som ønskes
søgt via provstiet, evt. som lån.

Ansøgningen godkendes og videresendes til Stiftet.

Kalkulation af finansiering - råd og svamp Næsborg kirke

17

Vejledende lønblad 1. april 2016.
Sag: Vejledende lønblad pr. 1. april 2016
(2805)
Behandling af vejledende lønblad pr. 1. april
2016.

Punktet blev udsat til næste møde.

Udkast til vejledende lønblad

18

Evt.
Aalestrup Kirke - fjernelse af skorsten:
Viborg Stift har godkendt ansøgningen.

Der blev orienteret om sagen.

Invitation til konference om ny og anderledes
brug af middelalderkirker.

Der blev orienteret om sagen.
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Ranum Præstebolig.

Beslutning

Der blev orienteret om sagen.

PU mødet i juni ændres til mødestart kl. 12.00.

Referat,12-05-2016
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Orientering
19

Aalestrup MR - Nedrivning af carport tilladelse fra Stiftet.
Sag: Aalestrup MR - Ansøgning - Fjernelse af
carport/redskamsskur. (2637) - Aalestrup
Sogn
Viborg Stift har fremsendt tilladelse til
nedrivning af carport beliggende på
kirkegården.

Der blev orienteret om sagen.

Aalestrup Kirkegård, tilladelse til nedrivning af
carport

20

Folkekirkens Skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste 2016 (2708)
Referat fra møde i Folkekirkens Skoletjeneste
d. 2. maj 2016.

Der blev orienteret om sagen.

2016-05-02 Mødereferat.

Mødet sluttede kl. 18.00
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Hanne Petersen

Axel Holger Pedersen

Hanne Petersen

Mogens Brinck

Niels Iver Juul

Poul Thorvald Nielsen

Thorkild Nielsen

Villy Schrøder Jørgensen
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