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Provstiudvalgsmøde, 15. januar 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden er godkendt med bemærkning om
at tidsfristen skal overholdes besluttet af
flertallet af PU. KL deltog ikke under punktet.

Pkt. 2

Ådum MR.: Ansøgning om brug
af 5%-midler i forbindelse med
forbedring af låsesystem
/sikkerhed ved redskabsrum pga.
indbrud.
Bilag vedlagt.
Esdh 672

PU godkender ansøgningen med max
udbetaling på kr. 22.000,00 på den samlede
udgift. Midlerne overføres når provstikontoret
modtager et kontonummer.

Pkt. 3

Sekretær ansøger om deltagelse PU godkender ansøgningen.
i kirkegårdskonference i Nyborg
kr. 1.618,75 plus befordring.
Bilag vedlagt.

Pkt. 4

PIM: Ansøger om kordegnebistand til kirkebogseftersyn
(hvert andet år). Anslår det til to
dages arbejde samt befordring.

PIM anbefaler brug af kordegn eksempelvis i
Varde eller evt. ”i bytte” med Ringkøbing
provsti, Aflønning kan sker via PUK. PU
godkender brug af PUK-midler til
kirkebogseftersyn.

Pkt. 5

Nr. Omme MR.: Ansøgning om
frigivelse af prohib. midler mærket
`automatisk ringning og klokke´
kr. 545.833,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 629

PU godkender frigivelsen af prohiberede
midler til dækning af udgift i forb. med
etablering af autoring og klokke kr.
545.833,00. Kontoen kan derefter lukkes.
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Pkt. 6

Fjelstervang MR.: Tillæg til kg.vedtægter.
Bilag vedlagt.
Esdh 707

GN deltager ikke under punktet.
PU godkender tillægget.

Pkt. 7

Skjern kg.: Takster for 2015 for
udlejning af kapel for ikkemedlemmer.
Bør PU tilføje disse takster til det
udsendte takstblad for hele
provstiet?
Skal takster for leje af kapel for
ikke-medlemmer på fællesmødet?
Bilag vedlagt.

PU ønsker sagen drøftet på fællesmødet
d. 18.03.2015.
PU vil tilføje taksterne fra Skjern kg. for
udlejning af kapel for ikke-medlemmer som
vejledende priser i takstbladet.

Pkt. 8

PU: Fokus på særlige emner for
provstirevisor?

PU ønsker at få revisor til at gennemgå
afsluttende anlægsopgaver som eksempelvis
at der foreligger byggeregnskaber. evt.
efterlyser byggeregnskaber ved endt byggeri/renovering.
Punktet gentages til næste gang.
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Orientering:
Ribe stift (RS): Vedr. graverhus i
Bølling: RS godkender nedrivning
af kapel. Godkender ikke
nedrivning af graverbygning samt
indgangsportal. Der skal for disse
to projekter indsendes særskilte
ansøgninger med detaljeret
beskrivelse af arbejdet.
Ribe stift: Lånegodkendelse til
Tarm kr. 8.500.000,00.
Ribe stift: Borris MR skal
fremskaffe flere oplysninger vedr.
arbejdet på kvadresten.
Ribe stift: Faster MR skal
fremskaffe flere oplysninger til
Nationalmuseet (NM) vedr.
opsætning af forsatsruder inden
NM kan tage stilling til
ansøgningen. Den kgl.
bygningsinspektør har givet sin
tilladelse med en enkelt rettelse.
Ref.: hbry
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