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Provstiudvalgsmøde, 22. maj 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Ingen afbud.
Pkt. 1

Fjelstervang MR: Regnskab over Taget til efterretning. Er der fejlkonteret beløb
renovering af kirke.
bør det rettes evt. i forbindelse med revision.
Bilag vedlagt.
Reel overskridelse er kr. 557.011,00.

Pkt. 2

Hemmet/Sdr. Vium MR.:
Ansøgning om yderligere kr.
100.000,00 til etablering af
fjernvarme.
Bevilget i 2014 kr. 400.000,00.
Bilag vedlagt.
Esdh: 482

Pkt. 13 behandles her.
KS deltager ikke under punktet.
PU bevilger ekstra 100.000,00 som
anlægsbevilling på budget 2015. Får MR brug
for midlerne inden 2015 må de få et
likviditetslån.

Pkt. 3

Faster MR.: Ansøgning om
fortsat etablering af børnehjørne
med løbende evaluering.
Bilag vedlagt.
Esdh 524

PU anbefaler permanent etablering af
børnehjørnet og videresendes til stiftet.
Bænken kan til enhver tid genetableres. Der
bliver ikke gjort indgreb på inventaret i kirken.

Pkt. 4

Faster MR.: Ansøgning om 5%midler til etablering af
”børnekirke” i form af en gammel
campingvogn. Kr. 20.000,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 651

PU kan ikke godkende brug af 5%-midler til
indkøb af campingvogn, da et sådant indkøb
er planlagt.
PU anmoder MR genoverveje løsningen, da
det ikke just vil forskønne området omkring
kirken.

Pkt. 5

Lukket punkt.
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Pkt. 6

Synsudskrifter:
Videbæk esdh 602

Pkt. 7

Fjelstervang MR.: Ansøgning om GN deltager ikke under punktet.
brug af overskud fra anlægsPU godkender brug af indkøb af
arbejde med oplagsplads til
belægningssten ca. kr. 10.000,00.
indkøb af belægningssten ca.
kr. 10.000.
Esdh 507

Pkt. 8

Borris MR.: Ansøgning vedr.
overførsel af anlægsmidler fra
2013 til 2014 med samme formål
som ansøgt/bevilget.
Overskud fra andre anlægsbevillinger fra ´13 ønskes anvendt
til anlægning af flisekant omkring
boligen samt lægning af fliser på
p-plads ved bolig. I alt kr.
43.301,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 553

PU godkender overførsel af midler fra 2013 til
2014 med samme formål som oprindeligt.
Overskud fra anlægsbevilling fra ´13 til brug
for fliser omkring p-plads ved bolig kr.
43.301,00 godkendes under accept fra Faster
/præstegårdsudvalget.

Pkt. 9

Nr. Omme MR.: Ansøgning om
etabl. af aflastningsklokke med
ringeanlæg og auto.dørlås.
Forventet udgift kr. 599.866,25
hvoraf de 541.072,68 findes som
henstående midler. Rest kr.
58.793,57 søges via fonde/lån af
stiftsmidler.
Projekt fremlægges på mødet.
Esdh 629

PU anbefaler projektet og videresender til
stiftsøvrigheden.
PU bevilger 58.000,00 til anlæg i 2015 til
dækning af de resterende midler. Modtager
MR fondsmidler vil de bevilgede midler blive
modsvaret.
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Pkt. 10 Egvad MR.: Ansøgning om
PU anser udgifterne for at høre ind under
dækning af underskud for
almindeligt vedligehold. Underskuddet
regnskab 2013 kr. 27.330,51
dækkes af MR frie midler.
fremkommet ved brug på
inventar. Dels reparation af
varmeanlæg kr. 13.300, dels
udskiftning af pumpe kr. 3.500.
Ansøgning til dækning af
ovennævnte kr. 16.800,00 af 5%midler.
Esdh

Pkt. 11 Budget 2015: Forslag til PUK
Bilag vedlagt.

Foreløbig godkendelse. Endelig godkendelse
af budget 2015 til august.

Pkt. 12 Hemmet MR.: Ansøgning om
ændring af anlægsmidler formål
”renov. af forgang i bolig” hvor
overskud kr. 11.178,00 ønskes til
projektor i kirken.
Bilag vedlagt.
Esdh 595

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender ændring af formål for
anlægsarbejde med besparelse på 11.178,00
til projektor i kirken.

Pkt. 13 Hemmet MR.: Ansøgning om
yderligere kr. 100.000,00 til
fjernvarme og isolering af bolig.
Der er bevilget 400.000,00.
Bilag vedlagt
Esdh 482

Behandles under pkt. 2.

Pkt. 14 Faster MR.: Ansøgning om 5%midler til dækning af uforudset
udgift i forb. med nyt tag på
graverhus kr. 24.505,00.
Bilag vedlagt
Esdh 637

Bevilget i 18.03.2014 til udbetaling.
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Pkt. 15 Ådum MR.: Ansøgning om
fjernelse af større træ på kg.
Bilag vedlagt
Esdh 654

PU godkender fjernelse af større træ som vist
på medsendt billede.
PU anmoder MR at få udarbejdet opdateret
vedtægter og regulativ for kg.

Pkt. 16 Sdr. Bork MR.: Ansøgning om
PU godkender overførsel af anlægsmidler
overførsel af anlægsmidler
under forudsætning af øvrige udgifter dækkes
(plæneklipper bevilget 25.000 i
af FM til kr. 21.696,00.
hhv. 2013 og 2014) til omlægning
af græsplæne ved bolig kr.
21.696,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 655

Orientering:
Til orientering.
Skjern MR.: Brev til KM:
Nedlæggelse af
tjenestemandsstilling (organist).
Tre følg. pkt. med bilag:
Stift: Rådgiveraftale til Brejning.
Stift: Rådgiveraftale til Troldhede
Borris MR.: Orientering vedr.
lovliggørelse af `mindelund´ og
lapidarium.
Stift: Varsling om regulering af
boligbidrag 1,9% fra 01.08.14.

Ref.: hbry
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