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Provstiudvalgsmøde, 1. marts 2018 kl. 14.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 2 – 9 er 16.02.2018 godkendt af Poul Ivan Madsen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

Budget 2019: Forberedelse.

Gennemgang af skema udarbejdet med
regnskabs- og budgettal.
Budgetsamråd: Har MR ønsker om at tage
emner op, skal dette medtages på mødet.
Fremtidens KG samt udsende et kort referat
fra mødet.

Pkt. 3

Fællesmøde 15.03.: Punkter til
dagsorden?

*) Økonomisk ramme. *) Hvilke større
projekter er der planer om? *) Habilitet.
*) Tidsregistrering/kostprisberegning/KG-drift.

Pkt. 4

Snejbjerg MR.: Ansøgning vedr.
støtte til hospitalskirken i
Gødstrup. Støtte til indkøb af
inventar o.a.
Esdh 991

PU tager ansøgningen op til forberedende
budgetsamråd.
Skrivelsen fra Snejbjerg MR udsendes til MR
til orientering.

Pkt. 5

Nr. Vium-Herborg MR.:
Økonomisk oversigt over orgel i
Herborg kirke. Manglende midler:
Kr. 21.776.
Esdh 635

PU anbefaler projektet og videresender til
stiftet. MR må dække de manglende midler
kr. 21.776,00 af frie midler eller ved ekstern
finansiering
PU fastholder, at der ikke vil blive bevilget
yderligere midler. MR skal om muligt søge at
fastlåse prisen. Skulle der ske prisstigninger,
må MR selv sørge for finansiering.

Pkt. 6

Troldhede MR.: Ansøgning om
brug af 5%-midler til indkøb af ny
(brugt) løvsuger, da den
eksisterende er `gået ned´.
Ansøger om kr. 5.000 plus moms.
Esdh 1000

PU godkender brug af 5%-midler til indkøb af
`ny´ løvsuger kr. 5.000,00 plus moms.
Beløbet kan udbetales, når provstiet
modtager en regning på købet samt et
kontonummer.
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Pkt. 7

PUK: Regnskab 2017 afleveret
d. 14.02.2018 kl. 11.44.
Esdh 1001

PU godkender regnskabet 2017 afleveret
d. 14.02.2018 kl. 11.44.

Pkt. 8

Tarm MR.: Ansøgning vedr.
vejkøb bevilget kr. 40.000 samt
opgradering af oplagsplads på
KG, bevilget kr. 90.000 i 2018budget.
Esdh 1002

EN deltager ikke under punktet.
PU godkender vejkøb. Kontrakten skal
underskrives af PU.
PU ser frem til at se det endelige projekt
vedr. oplagspladsen inkl. budget.

Pkt. 9

Tarm MR/Hoven: Ansøgning om
udskiftning af oliefyrsopvarmning
til luft/vand-varmepumpeanlæg.
To tilbud er indhentet. Forventet
udgift beløber sig til kr. 120125.000 med en afskrivningstid
på ca. 6 år.
Finansiering foreslås dækket af
frie midler 50/50 % af Hoven og
Tarms frie midler. Alternativt at få
tilladelse til lånefinansiering med
mulighed for dækning over
kommende års anlægsbudget.
Esdh1003

EN deltager ikke under punktet.
PU anbefaler etablering af luft/vandvarmepumpeanlæg.
PU godkender brug af frie midler 50/50 % af
Hoven og Tarms frie midler.

Hertil er dagsorden godkendt af Poul Ivan Madsen inkl. orienteringspunkterne.
Pkt. 10 er således IKKE godkendt af Poul Ivan Madsen.
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Pkt. 10 Skjern MR.: 1) Ansøgning vedr. LTJ samt PIM deltager ikke under punktet.
videreføres af anlægsprojekter
PU godkender som beskrevet i dagsorden.
med tilhørende midler til 2018:
Omlægning af KG samt LEDpærer til kirken. (Intet beløb på
ansøgning.)
2) Finansiering af underskud kr.
491.000,00 vedr. om- og
tilbygning af kirkehus: Overskud
fra anlægsprojekt `Nyt tag på
kirke og kapel´ kr. 254.783 samt
brug af bevilgede midler til afdrag
kr. 281.000,00.3) Ansøgning om
overførsel af frie midler kr.
100.000 til anlæg vedr.
omlægning af KG.
Esdh 1004

Pkt. 11 Rækker Mølle MR.: Projekt til
reparation af klokkestabel ved
Sædding kirke.
Budget 2018: kr. 63.000,00
Budget 2016: kr. 60.000,00
Esdh 1005

2 01.03.2018

Budget på 164.250,00. Manglende midler er
64.708.
PU bevilger et likviditetslån på beløbet, hvis
ikke MR har frie midler til at dække udgiften.
PU anbefaler projektet og videresender til
stiftet.
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Orientering:
Borris MR.:
Forpagtningskontrakterne er
gennemgået af KS og
efterfølgende godkendt og
returneret.
Esdh 956
Ribe stift: Svar vedr.
rådgivningsaftale mellem Sdr. og
Nr. Bork MR og arkitekt.
Esdh 941
Revisor: Ajourførte
tiltrædelsesprotokollater for
kirkekasser.
Esdh 990
Ribe stift: Frigiver arv kr.
47.400,00 efter Abildtrup til
Vorgod MR.
Esdh 999
Tidsregistrering: PIM afholder
møde med Lone Hvejsel.

Ref.: hbry
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