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Provstiudvalgsmøde, 17. december 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Pkt. 2

PU: Tidsregistrering på kg.

Kursus i januar for MR og et dagskursus for
gravere planlægges.

Pkt. 3

Troldhede MR.: Byggereferat 3,
4
Esdh 572

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 4

Videbæk MR.: Byggereferat 7, 8
Esdh 680

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 5

Fjelstervang MR.: Ansøgning om
yderligere kr. 175.000,00 til nyt
orgel. Midlerne mangler trods
ønsket om lån på kr. 700.00,00.
Der ansøges om renter og afdrag
til lånet, der endnu ikke er søgt af
MR.
Esdh 633

GN deltager ikke under punktet.
Afdrag og renter bevilges af 5%-midler, da
udgiften er overset i forb. med
budgetlægning.
PU anmoder om en forklaring på
overskridelsen af kr. 175.000,00 inden der
bevilges yderligere.

Pkt. 6

Brejning MR.: Ansøgning om ny
egetræsdør i kapel, pris
57.750,00, ikke budgetsat.
MR ansøger om ekstra bevilling
på kr. 26.500,00, da døren er det
dyrere end ansøgt på bevilget og
budgetsat kr. 31.250,00.
Esdh 787

PU godkender brug af yderligere kr.
26.500,00 til ny dør i kapel fra
vedligeholdelseskonto.
Hvis dette ikke er en mulighed, må MR
budgetsætte udgiften i 2017.
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Pkt. 7

Stauning MR.: Ansøgning om nyt PU godkender varmeanlæg til kr. 133.314,85
varmeanlæg til bolig. Samlet pris ved brug af bevilget kr. 70.000,00 samt
kr. 133.314,85, bevilget kr.
omprioriterede midler og FM.
70.000,00 i 2016.
Restfinansiering er fra FM og
omprioriteringer.
Esdh 715

Pkt. 8

Brejning MR.: Ansøgning om
tillægsbevilling vedr. reparation
af tårnvindue kr. 48.242,00 inkl.
moms. Der er bevilget reparation
i driftsrammen i 2015
kr. 15.000,00.
Esdh 753

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af den større udgift til rep. af vindue. Udgiften
er fremkommet, da der af stiftet blev forlangt
arkitekt på opgaven.
Der er bevilget kr. 48.242,00, der udbetales til
den konto provstikontoret får oplyst.

Pkt. 9

Tarm MR.: Byggereferat 20
Esdh 522

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 10 Ådum MR.: Ansøgning om brug
PU godkender brug af kr. 11.530,17 fra MR
af 5%-midler til dækning af
almindelige vedligeholdelseskonto.
reparation udført på
varmeanlægget i Ådum kirke i maj
2015 kr. 11.530,17.
Reparation dækker udskiftning af
lejer og bælg pga forhøjet
støjniveau.
Esdh 789
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Orientering:
Ribe stift: Bevilget lån kr.
1.965.000 til Videbæk kapel.
Esdh 680
Ribe stift: Tilladelse til nedrivning
af graverbygning på Bølling KG
samt flytning af portal, etablering
af nyt dige og etablering af ny
låge. Vedr. de to sidstnævnte
projekter skal der fremsendes
særskilte ansøgning med
projektbeskrivelse mv.
Esdh

HUSK: Medbring kalender, så 2016-møderne kan planlægges.
Vedlagt: Oversigt over årets regnskabs- og budgetdeadlines.

21.01.
18.02.
15.03.
17.03. kl. 16.00 - fællesmøde
07.04.
28.04. - budgetsamråd i Tarm
19.05.
16.06.
25.08.
06.09. - budgetsamråd
15.09.
13.10.
10.11.
08.12.
ref.: hbry
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