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Provstiudvalgsmøde, 10. december 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Afbud: Karsten Simonsen
Åben dagsorden:
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Pkt. 13 Budget 2015 for Lyne.
Lukket dagsorden skal være på et dokument
særskilt.
Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

Sdr. Vium MR.: Ansøgning om
omlægning af kg ved at ændre
gravsteder til urnepladser.
Bilag vedlagt
Esdh 658

PU godkender omlægning af kg ved ændring
af gravsteder til urnegravpladser.

Pkt. 3

Sdr. Vium MR.: Ansøgning om
flytning af bevilgede midler til
køleanlæg, hvor det vil være
mere praktisk at installere
køleanlægget i Hemmet.
Hemmet MR vil gerne overtage
sagen.
Bilag vedlagt.
Esdh 696

PU godkender flytning af midler bevilget til
køleanlæg fra Sdr. Vium kapel til Hemmet
kapel. Sdr. Vium MR overfører det bevilgede
beløb til Hemmet. Det drejer sig om
bevilgede kr. 30.000,00 i 2014. Kan arbejdet
ikke nås 2014, kan arbejdet blive udført i
2015.

Pkt. 4

Vorgod MR.:
GN og PV deltager ikke under punktet.
1. Ønsker provstiet rykker for
1. Provstiet har rykket og midlerne er
frigivelse af arv i stiftet.
udbetalt til kirkekassen.
2. Ønsker provstiet overtage
2. PU bevilger 59.209,16 af 5%-midler.
sagen vedr. tilslutningsafgift eller
PU ønsker at se den samlede
Få bevilget det manglende beløb
korrespondance, da det skal afklares
kr. 59.209,16 enten som 5% eller
om det er en tvist mellem arkitekt og
som likviditetslån.
MR om fejlrådning.
Bilag vedlagt.
Esdh 483

Pkt. 5

Ribe stift: Frigivelse af arv – se
pkt. 4.
Bilag vedlagt.
Esdh 483

GN og PV deltager ikke under punktet.
PU tager frigivelsen til efterretning.
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Pkt. 6

Faster MR.: Ansøgning om 5%midler vedr. ekstra arbejde i
forbindelse med vandskader på
ca. 130 gravsteder kr. 91.213,00
Bilag vedlagt.
Esdh 613

Pkt. 7

Ringkøbing provsti: Svar på
PU ønsker at tage punktet op på fællesmøde
henvendelse vedr. betaling for
i 2015.
ikke udgåede gravsteder samt
leje af kapel for ikke-medlemmer.
Bilag vedlagt.

Pkt. 9

Stauning MR.: MR har modtaget
kr. 22.062,10 for salg af jord til
kommunen i forb. med
anlæggelse af cykelsti.
Ansøgning om brug af midlerne til
en uforudset udgift i forb. med
etablering af nyt varmesystem i
kirken.
Bilag vedlagt.
Esdh

Pkt. 11 Vorgod MR.: Ansøgning om
likviditetslån vedr. opgaver udført
i 2014 men budgetsat i 2015 i alt
kr. 56.500,00

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af ekstra medarbejdertimer kr. 35.300,00
pga. vandskade på ca. 130 grave. MR skal
spare på et mindre forbrug, da der vil være
mindre opretningsarbejde de næste år.
PU anmoder om at få oplyst, om der er sendt
regning på de private holdte grave for
genoprettet af skader.

PU godkender hensættelse af midler til
uforudsete udgifter til varmesystem.
MR skal, når projektet er færdiggjort,
indsende regnskab over nyt varmesystem i
kirken.

GN og PV deltager ikke under punktet.
PU godkender et likviditetslån på kr.
56.500,00. Midlerne skal tilbagebetales
indenfor 12 måneder.

Forsikringssag, der er afvist af
PU tager forsikringssagen til efterretning. Der
forsikringsenheden, ønskes også skal indsendes ansøgning, hvis det kommer
dækket af 5%-midler som lån kr. på tale.
ca. 40.000,00 hvis regning
kommer i år.
Bilag vedlagt
Esdh 483
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Pkt. 12 Hemmet/Sdr. Vium MR.:
Ansøgning om etablering af
familievenlige børnehjørner i
kirkerne.
Bilag vedlagt
Esdh 597

PU anbefaler etablering af børnehjørner i
Hemmet/Sdr. Vium kirker og videresender til
stiftet til videre behandling.

Pkt. 13 Godkendelse af budget 2015:
Lyne MR.

PU godkender budget for Lyne.

Orientering:
Ribe stift: Dejbjerg kirke er lukket
fra 23.11.14 – 29.03.15 pga.
renovering/nyt varmeanlæg.
Fjelstervang MR.: Ny formand:
Grethe Mortensen
Ribe stift: Godkendelse af
ændring af klokkeleverandør til
Nr. Omme kirke.

ref.: hbry

Taget til efterretning.

