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Provstiudvalgsmøde, 27. august 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Gert Nicolaisen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 7 flyttes ned som sidste punkt.
Dagsorden godkendes.

Pkt. 2

Synsforretning:
Fjelstervang

PU godkender synsrapporten.

Pkt. 3

Brejning MR.: Ansøgning om
etablering af auto-dørlås.
Esdh 754

PU anbefaler installeringen og videresender
til stiftet.
MR skal være opmærksom på at
medhjælpertimer reduceres ved etabl. af
autodørlås.

Pkt. 4

Brejning MR.: Ansøgning om
reparation af tårnvindue. Der er i
2015 bevilget 15.000,00 til
opgaven.
Esdh 753

PU anmoder om at få tilsendt en
arbejdsbeskrivelse af arbejdet vedr.
reparation. PU videresender til stiftet med
anbefaling, når beskrivelsen er modtaget i
provstiet.

Pkt. 5

Tarm MR.: Byggereferat 11, 12,
13
Esdh 522

PU godkender referaterne.

Pkt. 6

PUK: Halvårsrapport.
Bilag vedlagt.

Halvårsrapporten godkendes.

Pkt. 7

Budget 2016: 2. udgave/beige
Udsat som sidste punkt på dagsorden.
(erstatter 1. udgave/grøn).
D. 13.08.2015 vedtog
PIM/næstfmd. for Ringkøbing
brug af kr. 73.000.000,00,
således Skjern har 43.070.000,00
til budget 2016.
Bilag vedlagt.
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Pkt. 8

Vorgod MR.: Ansøgning om
etablering af handicaptoilet ved
nedlagt kapel.
Tegning foreligger til mødet. Der
foreligger intet økonomisk
overslag.

PV deltager ikke under punktet.
Det oplyses, at udgiften 169.335,00 inkl.
moms.
PU godkender foreløbigt ikke projektet men
overvejer, at sætte projektet på budget 2017.
Det medtages på PU´s prioriteringsliste.

Pkt. 9

Rækker Mølle MR.: Ansøgning
PU anbefaler frigivelsen af kr. 5.000,00 til
om frigivelse af arv i forb. med
forarbejde vedr. nyt altertæppe.
udsmykning af Finderup kirke. kr. Sagen videresendes til stiftet.
5.000 til forarbejde i forb. med nyt
altertæppe.

Pkt. 10 Troldhede MR.: Ansøgning om
brug af kunstner Anita
Houvenaeghel i forbindelse med
udsmykning og farvevalg til
kirken.
Esdh 572

PU fremsender ønsket til stiftet til
viderebehandling.

Pkt. 11 Stauning MR.: Ansøgning om
fældning af træer på kg. Fotos
foreligger på mødet.
Esdh 638

PU godkender fældning af træer som ønsket.

Pkt. 12 Rækker Mølle MR.: Ansøgning
vedr. etablering af mosaikruder i
Finderup kirke. Finansiering skal
ske ved brug af arv.
Esdh 762

PU ser frem til at modtage det endelig projekt
inkl. finansiering.
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Pkt. 13 Rækker Mølle MR.: Ansøgning
om at få vævet nyt altertæppe til
Finderup kirke. Finansiering skal
ske ved brug af arv.
Esdh 763

PU anbefaler nyt altertæppe og videresender
til stiftet. Finansiering sker via arv.
PU anbefaler frigivelse af midlerne ca.
77.000,00, såfremt projektet godkendes.

Pkt. 14 Faster MR.: Tilbygning til
graverhus (nu: Nyt kirkehus).
Bilag vedlagt
Esdh 661

PU godkender projektet og sætter midler af i
budget 2016.

Pkt. 1 – 14 er godkendt af PIM d.
14.08.2015 (pga. ferie)

Pkt. 15 Væggerskilde MR.: Ansøgning
til budget 2016 vedr. kalkning af
kirke kr. 20.000.00
Esdh 745

PU godkender en driftsrammeforhøjelse på
kr. 20.000,00 til kalkning af kirke.

Pkt. 16 Væggerskilde MR.: Ansøgning
om brug af 5%-midler til dækning
af rensning af orgel kr. 22.520,00
Bilag vedlagt/se pkt. 16
Esdh 766

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af rensning af orgel kr. 22.520,00.
Konto skal oplyses provstikontoret til
overførsel af de bevilgede midler.

Pkt. 17 Rækker Mølle MR.: Ansøgning
PU finder det er mange penge at bruge på et
vedr. udskiftning af orgel i
brugt orgel men godkender indkøb af orgel til
Finderup, der er ødelagt pga. fugt kr. 672.000,00.
jf. orgelkonsulent. Pris for renov.
er kr. 296.812. Køb af brugt orgel
kr. 150.000 samt opstilling kr.
522.500. Orgelkonsulent
kasserer det nuværende orgel.
Esdh 767
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Pkt. 18 Rækker Mølle MR.: Ansøgning
vedr. graverhus ved Bølling kg
herunder ansøgning vedr.
ændring af matrikel, bilag vedlagt.
Bygge- og anlægsudgifter
forventes kr. 1.240.851 heraf er
der afsat kr. 1.700.000.
Tegning foreligger på mødet.
Esdh 491

Pkt. 7

PU har modtaget ansøgning om
tillægsbevillig kr. 200.500,00 pga. flytning af
dige mm.
PU godkender den ekstra ansøgning samt
anbefaler projektet vedr. ændring af
matrikellinjen samt flytning af portalerne.
Provstiudvalget anbefaler således det
samlede projekt. Projektet videresendes til
stiftet.

Budget 2016: 2. udgave/beige
Den beige udgave gennemgåes og
(erstatter 1. udgave/grøn).
godkendes.
D. 13.08.2015 vedtog
PIM/næstfmd. for Ringkøbing
brug af kr. 73.000.000,00,
således Skjern har 43.070.000,00
til budget 2016.
Bilag vedlagt.
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Orientering:
Videbæk MR.: Evaluering af
sorggruppe.
Bilag vedlagt.
Nr. Omme MR.: Orientering om
projekt ”kirken på landet”.
Bilag vedlagt.
Ribe stift: Nyt varmeanlæg til
Stauning kirke er ikke godkendt.
Stift ønsker møde med MR.
Esdh 725
Ribe stift: Godkendelse vedr.
Borris murrem givet af PU
25.06.15 er ikke gyldig, hvorfor
stiftsøvrigheden har påbegyndt
behandling af ansøgningen.
Esdh 670
Ribe stift: Godkendelse af
tilkørselsforhold ved Tarm
kirkehus.
Esdh 522
Ribe stift: Godkendelse af
renovering af inventar i Egvad
kirke.
Esdh 735
Ådum MR.: Orientering over
manglende indsendt projekt over
udskiftning af blytag.
Ribe stift: Ingen bemærkninger
til rådgivningsaftale mellem
Stauning MR og arkt. Fuusgaard.
Orientering fortsætter…….
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Orientering- fortsat:
Konsulentrunde efterår 2015 er
udsendt (20.10. - 21.10.)
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