66
Provstiudvalgsmøde, 21. maj 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Erik Nielsen, Peder Vestersager
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

PUK: Kvartalsrapport.
Bilag vedlagt.

Kvartalsrapporten godkendes.

Pkt. 3

Tarm MR.: Byggereferat 6, 7, 8
Esdh 522

PU godkender referaterne.

Pkt. 4

Troldhede MR.: Ansøgning om
lukning af kirken i tiden 01.06.15
– ca. 01.04.2016 på grund af
tilbygning.
Esdh 572

Sagen er videresendt til biskoppen med Poul
Ivan Madsens anbefaling.
Godkendelse er givet af biskop d.d.

Pkt. 5

Egvad MR.: Ansøgning vedr.
istandsættelse af kirkens inventar.
Økonomisk løsningsforslag:
Opsparede 300.000, plus en stor
del af de frie midler ca.
200.000,00 (255.600,00) og
”stillet til rådighed af provstiet” kr.
125.000,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 735

PU anbefaler projektet og videresender
sagen til stiftsøvrigheden.
PU anmoder, at MR sætter det manglende
beløb kr. 125.000,00 på budget 2016.
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Pkt. 6

Fjelstervang MR.: Ansøgning om
overførsel af bevilgede midler kr.
90.000,00 til forsatsvinduer til
2016 og undersøgelse af
muligheden for nye vinduer i
stedet for forsatsruder.
Esdh 736

GN deltager ikke under punktet.
PU godkender overførsel af midler kr.
90.000,00 til 2016 og vil afvente MR
beslutning om en evt. ændring fra
forsatsruder til nye vinduer.
Den prohiberede konto til orgel frigives
hermed, så midlerne kan sættes på en anden
konto. MR skal være OBS på
bindingsperiode.
PU anmoder MR at hele overskuddet på
115.313,00 overføres til orgelprojekt.

Pkt. 7

Rækker Mølle MR/Hanning:
Ansøgning om omlægning af kg.
Bilag vedlagt.
Esdh 600

PU godkender omlægningen og roser for det
fine arbejde, der ligger i projektet.

Pkt. 8

Videbæk MR.: Ansøgning vedr.
kr. 41.000,00 til sorggruppe
bevilget i 2015 som anlæg
ønskes overført til drift.
Den væsentligste udgift til
sorggruppen er løn.
Esdh 557

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender overførsel af midler fra anlæg
til drift.

Pkt. 9

Troldhede MR.: Ansøgning om
oprettelse af anlægskonto til
nybyggeri/renov. af kirken i alt kr.
1.022.395, dels anlægsmidler,
dels overskud fra tidl. udført
anlægsarbejde.
Esdh 572

Godkender oprettelse af anlægskonto til
nybyggeri/renovering af kirken.
Det godkendes ligeledes af overskud fra
tidligere udført anlægsarbejde indsættes på
denne konto.
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Pkt. 10 Troldhede KG.: Forslag om
uddannelse af graver til at
foretage lovpligtige eftersyn af
maskiner og elværktøj på kg for
hele provstiet.
Bilag vedlagt.
Esdh 738

PU takker for forslaget, men mener at der på
de enkelte kg er en god forretningsgang vedr.
de lovpligtige eftersyn, hvor firmaer med
konkret viden for de hver enkelt model har
ansvaret for lovliggørelsen.
PU foretrækker, at ansvaret ikke påhviler
kirkens ansatte.

Pkt. 11 Faster MR.: Ansøgning om
tilbygning til graverhus.
Økonomisk overslag: kr.
1.647.100 eks. moms.
Bilag vedlagt.
Esdh 661

PU ønsker et møde med MR og foreslår
d. 25. juni kl. 12.30

Pkt. 12 Faster MR.: Ansøgning vedr.
forsatsvinduer med ændring jf.
Natmus. og stifts bemærkninger.
Bilag vedlagt.
Esdh 682

PU godkender opsætning af forsatsvinduer
opsat i tårnets syd- og nordside. De
resterende midler sættes til side til
graverbygning med forbehold. Hvis projektet
ikke godkendes kan midlerne konverteres om
til andet anlæg.

Pkt. 13 Tarm MR.: Ansøgning om
ændring af energibesparelsesprojekt.
Bilag vedlagt.
Esdh 740

PU godkender brug af midler til ny
varmestyring og nye radiatorer. PU ser frem
til at modtage et projekt herom i fire
eksemplarer.

Pkt. 14 Tarm MR.: Ansøgning vedr.
forbedring af tilkørselsforholdene
for rustvogne i forb. med
bisæt/begrav. ved kirken.
Bilag vedlagt.
Esdh 522

PU vil anbefale projektet og videresender til
stiftsøvrigheden.

Pkt. 15 Faster MR.: Synsforretning.

PU godkender synsforretningen.
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Pkt. 16 Hemmet MR.: Ansøgning om
brug af overskud 2014 til div.
formål.
Bilag vedlagt.
Esdh 741

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender brug af overskud til div.
projekter. Bliver projektet vedr. flisesti
godkendt, skal de manglende midler ansøges
til budget 2016.

Pkt. 17 Lyne MR.: Ansøgning om brug af
midler bevilget til kirkedige (kr.
60.000) til dækning af en
yderligere omkostning fremkommet ved etablering af kirkesti
kr. 40.000. MR havde to
muligheder for etabl. af sti og var
ikke opmærksom på
prisforskellen.
Esdh 689

PU godkender brug af midler til dækning af
etablering af kirkestien kr. 40.000,00. De
resterende 20.000,00 vil fortsat skulle bruges
til kirkedige.

Orientering:
KM: Meddelelse til Fjelstervangs
ansøgning om statstilskud til
istandsættelse af kirken (2012)
lyder kort: Kassen er tom!
Ribe stift: Principgodkendelse af
kapel og p-plads i Videbæk.
Ribe stift: Godkendelse af
etablering af forsatsvinduer i
Faster kirke under forudsætning
af fire punkter.
Esdh 682
Ribe stift: Godkendelse af etabl.
af børnehjørne i Sdr. Vium kirke.

Ref.: hbry
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