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Provstiudvalgsmøde, 19. juni 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Afbud: GN
Pkt. 1

Sdr. Vium MR.: Ansøgning vedr.
ændring på kg.
Bilag vedlagt.
Esdh 658

Pkt. 2

Lukket punkt.

Pkt. 3

Synsudskrifter:
Troldhede
Tarm

Pkt. 4

Troldhede MR.: Ansøgning om
PU godkender låneansøgningen. Arbejdet
lån af stiftsmidler kr. 1.500.000,00 forventes påbegyndt i november 2014.
til ombygning/udvidelse af kirken.
Bilag vedlagt.
Esdh 572

Pkt. 5

Lukket punkt.

8 19.06.2014

PU godkender ændringer med bl.a.
reservation til ukendte grave. MR samler
gravene ved kirken i følg. planen og skal ved
omlægning ændre vedtægterne.

PU godkender synsudskrifterne.
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Pkt. 6

Sdr. Bork MR.: Ansøgning om
overførsel af midler bevilget til
konsulentbistand i forb. med
forsamlingshus til brug for
lyddæmpende foranstaltning i
konfirmandlokalet.
Esdh 655

PU bevilger forbrug af midler til lyddæmpende
foranstaltning i konfirmandstuen.

Pkt. 7

Nr.Vium-Herborg MR.: Genansøgning vedr. orgelprojekt i
Herborg kirke.
Bilag vedlagt.
Esdh 635

PU anmoder MR tage kontakt til
orgelkonsulent Torben Krebs og fastholder
tidligere svar, at det foreslåede orgel er
overdimensioneret.
Kommer MR med en væsentlig
selvfinansiering, vil PU se på
dimensioneringen på ny.

Pkt. 8

Tarm MR.: Renov. af Hoven
bolig, hvor der er fremkommet
store revner. Forventet
overskridelse af budget kr.
25.000.
Bilag vedlagt.
Esdh 511

PU godkender udbedring af revner i
forbindelse med renoveringen og godkender
brug af 5%-midler max. Kr. 25.000,00 til
dækning af arbejdet. Særskilt regnskab skal
indsendes med dokumentation for den ekstra
udgift inden udbetaling.

Pkt. 9

Sdr. Bork MR.: Ansøgning om
installering af nyt varmeanlæg i
kirken.
Bilag forelægges på mødet.
Esdh 544

PU anbefaler projektet og videresender
projektet til videre behandling i stiftet.

Pkt. 10 Faster MR.: Ansøgning om
tilbygning til graver/redskabshus
på kr. 550.000,00.
Bilag vedlagt
Esdh 661

8 19.06.2014

PU har forståelse for behovet og vil sætte
ønsket på prioriteringslisten.
Der er for tiden ikke mulighed for at etablere
en tilbygning.
Er den midlertidige løsning en campingvogn,
må MR finde midlerne dertil.
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Pkt. 11 Budget 2015: 1. udgave/GRØN
Bilag vedlagt

Se blå udgave.

Orientering:
Ribe stift: Godkendelse til
Videbæk om udskiftning af dør i
kirken.
Ribe stift: Godkendelse til
Fjelstervang vedr. anskaffelse af
nyt orgel.
KM: Svar på Fjelstervangs
ansøgning om statstilskud:
Endeligt regnskab er modtager;
det vides ikke hvilket år tilskuddet
kan blive udbetalt i.
Ribe stift: Anmoder Faster MR
om et detaljeret projekt vedr.
etabl. af børnehjørne.
Ref.: hbry

8 19.06.2014
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