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Provstiudvalgsmøde, 21. august 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Ingen afbud.
Pkt. 1

Synsudskrifter:
Nr. Vium – Herborg
Stauning
Borris

Synsudskrifterne godkendes.

Pkt. 2

Sdr. Vium MR.: Ansøgning vedr.
offerlag på hvælv i tagrum.
Skønsmæssig udgift: kr. 47.500.
Bilag vedlagt
Esdh 510

PU anbefaler projektet til stiftsøvrigheden.

Pkt. 3

Sdr. Vium MR.: Vedtægter for
kg.
Esdh 658

PU godkender vedtægterne.

Pkt. 4

Vedr. Tarm kirkehus: Udtalelse
fra Søren Kjær.
Bilag vedlagt.
Esdh 522

EN deltager ikke under punktet.
PU videresender til MR/byggeudvalg og
beder dem indarbejde de nævnte
besparelser jvf. udtalelsen. Rammen er
11.100.000,00 inkl. moms.
PU afventer licitationen.

Pkt. 5

PUK: Halvårsrapport.
Bilag vedlagt.

PU godkender halvårsrapporten.

Pkt. 6

Ribe stift: Regler for udbetaling
af kørsel til PU.
Bilag vedlagt
Esdh 663

Regler følges i hht. til tjenestemandsloven i
det formanden kørselsbemyndiger de valgte
medlemmer, da de stiller biler til rådighed, til
den høje takst. PU-medlemmer kan ikke
bestride opgaven uden bil.
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Pkt. 7

Troldhede MR.: Tegning over
tilbygning til kirke.
Tegninger foreligger til mødet.
Esdh 572

PU anbefaler projektet og videresender til
stiftsøvrigheden.
PU godkender et lån på 1,5 mill.

Pkt. 8

Rækker Mølle MR.: Ansøgning
om nedrivning af Bølling
graverbygning, økonomisk
overslag over ny bygning samt
rådgivningsaftale.
Bilag vedlagt
Esdh 491

Provstesyn har i 2010 erkendt at bygningen
ikke står til at renovere.
PU anbefaler nedrivningen af
graverbygningen samt kapellet.
PU anbefaler at MR får tilladelse til at bygge
ny graverbygning, hvor den gamle bygning
ligger.
PU anbefaler ligeledes at portalen bliver
nedrevet. Portalen står ikke på indviet jord.
PU fastholder den tidligere udmeldte ramme.

Pkt. 9

Nr.Vium-Herborg MR.: Notat fra
orgelkonsulent vedr. orgel i
Herborg kirke.
Bilag vedlagt.
Esdh 635

PU fastholder rammen er på 2,2 mill. og
hvad MR kan få ind i fonde o.lign. vil ikke
blive berørt at rammen. MR kan gå videre
med projektet.
Orgelkonsulenten betales af kirkekassen.

Pkt. 10 Skjern MR.: Ansøgning om
udvidelse af driftsramme, da
stillingen som kordegn skal
udvides til daglig leder med bl.a.
arbejdstilrettelæggelse for kirkens
personale.
Esdh 509

BEM deltager ikke under punktet.
Udvidelsen drejer sig om kr. 170.000,00 til
dækning af omlægning af kordegnens
opgaver ved nyansættelse samt ansættelse
af en kordegn med afløserforpligtelse.
PU bevilger kr. 170.000,00 til driften/løn.
PU vil genoptage udgiften til budget 2016.

Pkt. 11 PUK: Budgetforslag 2015.
Bilag vedlagt

PU godkender budgetforslaget.
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Pkt. 12 Budget 2015: 2. udgave/BLÅ
Bilag vedlagt.

PU godkender den blå udgave, revideres til
en hvid udgave.

Samlet økonomioversigt pr.
03.07.14 vedlagt.

Pkt. 13 Nr. Omme MR.: (Ribe stift)
Ansøgning vedr. udskiftning af
murpiller. Sagen er sendt direkte
til stiftsøvrigheden, der sender til
PU for godkendelse. Bevilget
35.000 i 2014 til arbejdet.
Bilag fremsendes elektronisk
Esdh 660

Orientering:

PU anbefaler udskiftning af murpiller og
tilbagesender til stiftsøvrigheden.

Til efterretning.

Ribe stift notat: Politik for
udsendelse af indbydelser o.a.
Bilag vedlagt/esdh 663.

Ref.: hbry
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