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Provstiudvalgsmøde, 21. januar 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Faster MR.: Notat fra
projektmøde vedr. kirkehus.
Esdh 661

Notat taget til efterretning.

Pkt. 3

Troldhede MR.: Byggereferat
nr. 6, 7
Esdh 572

PU godkender referaterne.

Pkt. 4

PUK: Kvartalsrapport 01.01.15 –
31.12.2015
Bilag vedlagt.

PU godkender kvartalsrapporten.
Regnskab 2015 udarbejdes herefter.

Pkt. 5

Fjelstervang MR.: Ansøgning
vedr. manglende midler til orgel
kr. 175.000,00 jf. ansøgning d.
17.12.2015 pkt. 5.
Tilgængelighedspulje ansøgt men
fik afslag, da puljen er tom.
Esdh 633

GN deltager ikke under punktet.
PU godkender det øgede forbrug pga. tom
pulje. Lånerammen forhøjes med kr.
175.000,00.

Pkt. 6

Skjern MR.: Ansøgning om
forhøjelse af lånerammen for
udbygning af kirkehuset kr.
1.415.000,00, så det samlede
lånebehov er 4.215.000,00.
Esdh 712

BEM deltager ikke under punktet.
PU godkender forhøjelse af lånerammen pga.
omstændigheder vedr. jordbunden omkring
huset udvidet køkkenfaciliteter samt et
genvexanlæg til varmestyring.
I alt er lånerammen kr. 4.215.000,00
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Pkt. 7

Skjern MR.: Ansøgning om
udskiftning af kirkens 100-årige
gamle tag i 2016, der pga. to
storme ikke kan repareres mere.
Kr. 1.036.102,50.
Esdh 794

BEM deltager ikke under punktet.
PU anbefaler udskiftning af kirkens tegltag og
ser frem til at modtage et udarbejdet projekt
på udskiftningen.
Der godkendes en låneramme på kr.
1.036.000,00. Når budget 2017 udarbejdes vil
der blive set på om midler skal hentes som
anlæg til 2017 eller om det skal være et lån,
der løber over eksempelvis 10 år.

Pkt. 8

PIM: Kirkebogseftersyn ved
kordegn. Økonomisk oversigt
fremsendes senere.

PU godkender et forbrug på ca. kr. 6.000,00
pr. år til brug for ekstern kordegn, der
foretager kirkebogseftersyn. Der indgås
kontrakt mellem Skjern provsti og kordegn
Hanna Koch.
Midlerne findes i PUK.

Pkt. 9

Faster MR.: Ansøgning vedr.
kirkehus; låneramme kr.
2.000.000,00. Licitation udgør kr.
2.610.264,71, hvilket er
110.264,71 over bevilling.
Esdh 661

PU godkender licitationen på kr. 1.664.281 og
dermed et samlet budget på kr 2.610.246,71
inkl. moms.
Lånerammen på kr. 2.000.000,00 er bevilget.

Orientering:
Ribe stift: Tilbagesender Brejning
MR´s projekt vedr. tårnvindue
med anmodning om MR´s
overvejelser vedr. udskiftning af
vinduet frem for reparation.
Esdh 753
Ribe stift: Frigivelse af arv til
altertæppe i Finderup kirke.
Esdh 763

Faster har fået ny kasserer: Hanne Christensen
Dejbjerg har fået `ny´ formand: Per L. Lauridsen
ref.: hbry
1 21.01.2016

Side 2

