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Provstiudvalgsmøde, 25. juni 2015 kl. 12.30 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Peder Vestersager, Karsten Simonsen deltog fra kl. 13.00.
Faster MR: Margit Kristensen og Simon Olesen.
12.30

Møde med Faster MR vedr.
tilbygning til graverbygning.

PU anmoder MR overveje udbygning og
gentænke hvorvidt det er muligt at gøre
bygningen bredere.

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Tilføje pkt. 17: Borris MR: Ansøgning om
etabl. af murrem i forb. med renov. af
sydfacade.

Pkt. 2

Synsforretning:
Rækker Mølle
Brejning
Borris
Nr. Omme
Vorgod
Nr. Bork

Alle synsrapporter godkendes.

Pkt. 3

Borris MR.: Ansøgning om
overførsel af anlægsbevillinger fra
2014 til 2015 samt brug af FM.
Bilag vedlagt.
Esdh 744 (670/669/732)

Ansøgningen godkendes med brug af 46.000,
7.820 og 12.000 som beskrevet dog
fastholder PU beslutningen vedr. køb af
nabohus. PU anmoder MR lade resten
283.000 stå som FM til fremtidige opgaver.

Pkt. 4

Nr. Omme MR.: Ansøgning om
PU godkender brug af overskud til belysning
brug af overskud kr. 26.213,10
og indsætte beløbet på en konto. Denne
fremkommet efter etabl. af
konto skal ikke prohiberes.
aflastningsklokke. Byggeregnskab
vedlagt ansøgning.
Esdh 629
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Pkt. 5

Tarm MR.: Byggereferat 9, 10
Esdh 522

PU godkender byggereferaterne.

Pkt. 6

Troldhede MR. Byggereferat
nr. 1
Esdh 572

PU godkender byggereferatet.

Pkt. 7

Dejbjerg MR.:
Afleveringsgennemgang
Esdh 533

Godkendes men PU bemærker, at der er fejl,
der skal tjekkes ved 1-års syn.

Pkt. 8

Væggerskilde MR.: Henvendelse
vedr. ligningsmidler/frivilligt
arbejde.
Bilag vedlagt.
Esdh

PU takker for den store frivillige indsats. PU
vil se velvilligt på en ansøgning vedr.
begrundet udvidelse af drift. PU forsøger at
dele sol og vind lige og ser meget alvorligt på
at drift og anlægsmidler overholdes.

Pkt. 9

KL: Organister o.a., der ikke
accepterer honorar af MR.

PU må kun udsende vejledende takster. Det
er det enkelte MR, der bestemmer honorar til
vikar.

Pkt. 10 Borris MR.: Byggereferat 1,

PU godkender byggereferat.

Pkt. 11 Nr. Vium-Herborg MR.:
Ansøgning om brug af bevilget
18.000,00 til hulmursisolering i
våbenhus til rensning og
restaurering af kirkeskib samt div.
effekter kr. 34.000,00
Bilag vedlagt.
Esdh 748

PU godkender annullering af projekt
hulmursisolering og overfører midlerne til
restaurering af kirkeskib samt div. effekter for
i alt kr. 34.000,00. Det manglende beløb
afholdes af de frie midler.
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Pkt. 12 Nr. Bork MR.: Ansøgning om lån
af 5%-midler kr. 100.000,00 til
indkøb af minilæsser. Der er i
budget 2015 bevilget 126.000,00
til indkøbet, men MR ønsker at
købe nu og har derfor ikke alle
midler til rådighed.
Esdh 747

PU godkender lån kr. 100.000,00, der
udbetales til den konto MR ønsker og beder
om tilbagebetaling den 1. december.

Pkt. 13 Videbæk MR.: Fremsender
forslag til udvidelse af kirkehuset.
Bilag vedlagt.
Esdh 749

KL deltager ikke under punktet.
PU principgodkender projektet, dog uden at
sætte årstal på.

Pkt. 14 MP: Drøftelse vedr. nye oliefyr.
Bilag vedlagt.

Indenfor en kort årrække skal Hoven have nyt
varmesystem. Øvrige kirker og boliger har
eller er ved at få udskiftet varmeanlæg.

Pkt. 15 PUK: Budgetforslag for 2016
Eftersendes.

PU godkender forslaget

Pkt. 16 Budget 2016 – blå udgave.
Bilag vedlagt.

Grøn udgave udsendes.

Pkt. 17 Borris MR: Ansøgning om etabl.
af murrem i forb. med renov. af
sydfacade.

PU godkender ansøgning om etabl. af
murrem i forb. med renovering af sydmur og
orienterer stiftet om opgaven.
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Orientering:
Brejning: Leje for kirke og kapel.
Bilag vedlagt.
Væggerskilde: Leje for kirke og
kapel.
Bilag vedlagt.
Troldhede MR.: Genåbner kirken
da endelig godkendelse fra stiftet
lader vente på sig. Søndag d. 7.
juni er første søndag efter
genåbning.
Ribe stift: Principgodkendelse af
udskiftning af vinduer i Ådum
kirke.
PIM: Licitation for Videbæk kapel
er godkendt.
Ref.: hbry
Mødet 17. sep. flyttes til kl. 14.00

6 25.06.2015

Side 4

