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Beslutning
Dagsorden
1

1758 / Holstebro kirke - renovering
Møde m. repræsentanter for Holstebro
menighedsråd vedr. Holstebro kirkes
renovering.

Provsten orienterede om provstiets
økonomi. Provstiudvalgets
forhandlingsudspil blev drøftet med
Provstiudvalgets forhandlingsudspil er
menighedsrådet. Provstiudvalget
følgende:
fastholder de overordnede principper vedr.
 Projektet prioriteres i en langtidsplan økonomien.
til budget 2022.
 Forslag til beløbsrammen er max. kr.
25 mio.
 Opfordring til at menighedsrådet
søger midler ved lokale fonde.
 Samlet lånebevilling for Holstebro
menighedsråd
 Stiftsrådet bevilger
 Løbetid over 20 år

2

732 / Regnskabsinstruks for Holstebro
Provstiudvalg
Bilag til regnskabsinstruks for Holstebro
Provstiudvalg er opdateret i henhold til
reglerne i den nye bekendtgørelse.
Bilagene underskrives.

Bilag blev underskrevet.

Bilag

1

3

732 / Provstiudvalgskassens
årsregnskab 2016
Provstiudvalgskassens årsregnskab 2016 til Godkendt.
godkendelse.
Regnskabets stempel:
Holstebro Provstiudvalg
CVR-nr. 21 23 53 93
Regnskab 2016
Afleveret d. 02-02-2017 13.32

Provstiudvalgets regnskabserklæring
underskrives.
Som det fremgår af forklaringerne, er de frie
midler forsøgt reduceret, men da der
samtidig er et stort overskud fra kontoen for
menighedsrådsvalg, er saldoen på de frie
midler i stedet blevet forøget.
Provstiudvalget ønsker imidlertid at
disponere en del af de frie midler til
følgende formål:
 Projektor i mødelokalet
 Energimærkning for folkekirkens
bygninger
 Lønregulering
Saldo på de frie midler udgør efter
disponeringen: kr. 158.895,20.
På baggrund af nye regler er der angivet en
oversigt over de samarbejder, som provstiet
deltager i vedr. 2016.
4

1825 / Vinderup kirkekasse
Godkendt.
Vinderup menighedsråds ansøgning af 0602-2017 om brug af frie midler. Bilag

5

755 / Tvis - ansøgning om honorar
Ansøgningen er ikke godkendt.
Provstiudvalget henholder sig til taksterne
i det vejledende lønblad. Emnet tages op
til det indledende budgetmøde, hvor vi
drøfter principperne for hele provstiet.

Tvis menighedsråds ansøgning af 16-012017 om udbetaling af formandshonorar.
Bilag

2

6

1975 / Måbjerg - ansøgning om honorar
Ansøgningen er ikke godkendt.
Provstiudvalget henholder sig til taksterne
i det vejledende lønblad. Emnet tages op
til det indledende budgetmøde, hvor vi
drøfter principperne for hele provstiet.

Måbjerg menighedsråds ansøgning af 0802-2017 om udbetaling af honorar. Bilag

7

1709 / Ellebæk - ansøgning om honorar
Ansøgningen er ikke godkendt.
Provstiudvalget henholder sig til taksterne
i det vejledende lønblad. Emnet tages op
til det indledende budgetmøde, hvor vi
drøfter principperne for hele provstiet.

Ellebæk menighedsråds ansøgning af 1901-2017 om udbetaling af honorarer. Bilag

8

1997 / Regnskabstal 2015 - pivot-tabeller
Drøftelse af kirkekassernes regnskabstal
(2015) på baggrund af pivot-tabeller. Bilag

9

Gennemgang af regnskabstal (2015) for
Holstebro Provsti.

1966 / Kirkekalkning
I forlængelse af drøftelse fra sidste møde,
tages beslutning vedr. forslag om fælles
kirkekalkning – som fremlægges på det
indledende budgetmøde.

Provstiudvalget fremlægger på det
indledende budgetmøde, at det på
baggrund af tilbagemeldingerne vurderes,
at der ikke er basis for at gå videre med et
fælles udbud.

10 1998 / Klage
Behandling af klage sendt til
kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro
kirkegårde og krematorium. Klagen
videresendes herefter til behandling i
Viborg Stift. Bilag

Provstiudvalget beder
kirkegårdsbestyrelsen indskærpe over for
kirkegårdslederen, at det ikke er lovligt at
afkræve en bedemands underskrift,
således at bedemanden hæfter for
betalingen af eksempelvis kremeringen af
en klient.
Kirkegårdsbestyrelsen bedes sørge for, at
dette iværksættes straks. Der sendes
skrivelse fra provstiudvalget om
afgørelsen til Bundgaard Begravelse.
Viborg Stift orienteres om provstiudvalgets
afgørelse.

3

11 1021 / Energirapporter og tiltag
Status vedr. menighedsrådenes
gennemgang af energibesparende tiltag i
forbindelse med aftalen med ProEnergi.
Oversigt over de tiltag, der er taget på
baggrund af menighedsrådenes ønsker til
budget. Bilag

Provstiudvalget tager emnet op på det
indledende budgetmøde for at få en status
på, hvor langt menighedsrådene er
kommet med energibesparende projekter.

12 1253 / Måbjerg - ansøgning om tilladelse
til at fælde træer
Måbjerg kirkegårdsudvalgs ansøgning af
Provst og provstiudvalgsformand
10-02-2017 vedr. tilladelse til at fælde nogle besigtiger træerne på Måbjerg kirkegård.
træer på kirkegården, som iflg. tegningen
over kirkegårdsområdet, står
uhensigtsmæssigt eller er gået ud. Bilag

Til orientering
13 1665 / Mejdal – rådgivningsaftale og
bevilling af lån
a) Viborg Stiftsøvrigheds bemærkninger til
rådgivningsaftalen mellem Mejdal
menighedsråd og arkitekt Anna Mette
Exner. Bilag

a) Provstiudvalget beder
menighedsrådet om at indarbejde
stiftets bemærkninger i
rådgivningsaftalen. Den tilrettede
rådgivningsaftale indsendes
herefter til provstiudvalget

b) Viborg Stiftsøvrigheds bevilling af 10-022017 vedr. lån i stiftsmidlerne på kr.
11.000.000 til dækning af udgifterne ved
udvidelse af Mejdal kirke. Byggesagen er
under behandling i stiftet og er således
endnu ikke godkendt af Stiftsøvrigheden.
Lånet afvikles over 10 år med lige store
halvårlige afdrag i juni og december termin,
1. gang december termin 2017. Bilag

b) Til efterretning.

14 1133 / Handbjerg kirke - 2. etape
Arkitekt Knud Fuusgaards rapport vedr.
færdiggørelse af 2. etape af Handbjerg
kirkes restaurering. Bilag

Til efterretning.

15 738 / Folkekirkens Skoletjeneste
Referat fra bestyrelsesmøde for
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift d.
06-02-2017. Bilag

Til efterretning.

4

16 1723 / Sevel kirkes maleri
Viborg Stiftsøvrigheds afgørelse af 03-022017 med godkendelse af konservering og
restaurering af maleriet "Vandringen til
Golgata". Det er en forudsætning, at
maleriets rammeværk bevares ved
genophængningen af maleriet i kirken.
Bilag

Til efterretning.

17 1897 / Herrup – Tårnur
Viborg Stiftsøvrigheds afgørelse af 18-012017 med godkendelse af opsætning af
tårnur i Herrup kirke. Det er en
forudsætning, at fremføring af kabler og
anden elektronik sker, så det syner mindst
muligt. Bilag

Til efterretning.

18 Evt.

Møder:
Budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing
d. 13-03-2017 kl. 16.00 i Ringkøbing
PU-møde 20-03-2017 kl. 14.00
03-04-2017 Indledende budgetmøde i
Ellebæk kirkes lokaler kl. 18.00 med PU –
kl. 19.00 med formænd og kasserere –
derefter PU-møde kl. 21.00
PU-møde 15-05-2017 kl. 14.00
PU-møde 19-06-2017 kl. 14.00
PU-møde 14-08-2017 kl. 14.00
Budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing
d. 14-08-2017 kl. 16.00 i Holstebro.
28-08-2017 Budgetsamråd kl. 18.00 med
PU og 19.00 med formænd og kasserere i
Måbjerg Kirkehus.
PU-møde 11-09-2017 kl. 14.00
PU-møde 23-10-2017 kl. 14.00
PU-møde 20-11-2017 kl. 14.00
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Mødet slut: kl. 16.45

Referatet godkendt:

6

