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Provstiudvalgsmøde, 23. oktober 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Afbud: Karsten Simonsen

Pkt. 1

Borris MR.: Ansøgning om at
PU godkender ikke fastholdelsen af
fastholde beslutning af
beslutningen. Kommer huset til salg på ny
20.02.2014 vedr. køb af ejendom må MR ansøge PU igen.
Kirkevej 13. Ejendommen er solgt
til anden side.
Bilag vedlagt, der gælder for
følgende pkt.: 1, 2 samt 3.
Esdh 630

Pkt. 2

Borris MR.: MR frafalder ønsket
om opsætning af forsatsvinduer i
kirken (Esdh 485). De afsatte
midler kr. 150.000 ansøges
omprioriteret til omfugning af
kvadrestens fuger på sydfacede
kr. 100.000, så der er i alt kr.
225.000,00 til arbejdet.
Esdh: mgl. projekt/mgl.
journaliseret

PU godkender omkonvertering af midler til
forsatsruder bevilget kr. 150.000, så der
afsættes kr. 100.000 yderligere til
kvadrestensmur. Der vil således være
kr.225.000 til omfugning af
kvadrestensmuren.

Pkt. 3

Borris MR.: Rest. midler (se pkt.
2) kr. 50.000 ansøges til brug for
ændring af trappe fra skib til
pulpitur samt etablering af
oplukkeligt forsatsvindue pga.
kuldeindslag.
Esdh 669

PU godkender overførsel kr. 50.000 såfremt
der kan udarbejdes et projekt vedr. ændring
af trappe. Projektet skal indsendes til PU til
viderebehandling af stiftsøvrigheden.

Pkt. 4

Vorgod MR.: Ansøgning vedr.
frigivelse af prohiberede midler
(arv) til dækning af opførelse af
Vorgod kirkehus samt etablering
af handicapvenlig adgang til
kirkehuset fra Kirkegade i alt kr.
145.000,00.
Esdh 483

PV/GN deltager ikke under punktet.
PU anbefaler frigivelse af midlerne og sender
ansøgning til videre behandling af
stiftsøvrigheden.
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Pkt. 5

Videbæk MR.: Etablering af
lamper på kg. Bevilget kr.
51.250,00 af to omgange hhv.
15.05.2013 og 22.10.2013 i alt kr.
102.500,00. Regning lyder på kr.
109.710,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 557

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender projektet. MR skal færdiggøre
etablering af lamper af FM. De resterende
midler betales af de FM.

Pkt. 6

Videbæk MR.: Ansøgning om
frigivelse af midler mærket
”fremtidige anlægsønsker” til
overførsel til frie midler jf.
revisionsprotokollatet.
Bilag vedlagt.
Esdh 557

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender ikke overførsel af 160.000,00
til FM, da MR har likvide midler kr.
200.000,00 stillet til rådighed af PU.
PU anmoder MR om at konvertere formålet
om ”fremtidige anlægsønsker” til bygning af
kapel.

Pkt. 7

Faster MR.: Ansøgning vedr.
etablering af forsatsruder i kirken
pga. kuldenedfald.
Esdh

Punktet udsættes til november.

Pkt. 8

Ådum MR.: Ansøgning om
PU godkender køb af småmaskiner kr.
ændring af brug af anlægsmidler. 17.500,00.
Bevilget kr. 50.000 til indkøb af
løvsuger, hvor der er forbrugt kr.
32.500. Resterende midler kr.
17.500 ønskes brugt til indkøb af
småmaskiner til kg. så som
hækklipper.
Esdh 672
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Pkt. 9

Lukket punkt.

Pkt. 10 Sekretær ansøger om at deltage PU godkender udgiften.
i kursus ”Betjening af MR” på
AMU-Fyn til 2. – 4. februar kr.
366,00 plus dækning af
befordring.

Pkt. 11 Sekretær ansøger om
PU godkender stol, bold samt et nyt
nyanskaffelser til kontoret. Ny stol køreunderlag.
samt alternativ stol til at skifte
Der foretages snarest APV.
med.

Pkt. 12 PUK: Kvartalsrapport.
Bilag vedlagt.

Pkt. 13 Lukket punkt.

PU godkender kvartalsrapporten.
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Pkt. 14 Lyne MR.: Ansøgning om brug af
frie midler samt et lån af 5%midler til brug for:
1. Anlæg af 82 m flisesti på kg,
kr. 62.000 eks. moms
2. Forskønnelse af flagstangsplads uden for kirkediget, kr.
40.000 eks moms.
3. Belysning på kirken, kr. 16.500
eks moms (uden gravearbejde).
MR råder over 100.000 af FM og
ønsker at bruge kr. 50.000 af
dem samt optage lån i provstiet.
Bilag vedlagt.
Esdh 674

PU godkender, at MR må bruge kr.
50.000,00 af FM til projekterne forudsat at
projekterne indsendes og godkendes ad
tjenestelig vej.

Pkt. 15 Regnskab 2013:
PU godkender regnskaber og
Procedure for godkendelse samt revisionsbemærkninger
godkendelse af regnskaber og
revisionsprotokollater.
Bilag eftersendt 17.10.14 pr. mail.

Flytning af mødet fra d.11. december til den 10. december.
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Orientering:
Borris MR: Byggeregnskab for
bolig.
Bilag vedlagt.
Dejbjerg MR.: Brandskade på
kirken. Anslået udgift er 492.000.
Forsikringssag, der indarbejdes i
arbejdet med renovering.
Esdh 671
Ribe stift: Har modtaget
ansøgning fra Faster MR vedr.
etablering af børnehjørne i kirken.
Prøvetid tilladt fra PU er ikke
accepteret af stiftet. Sagen
videresendes til Natmus samt
Den kgl. bygningsinsp.
Rækker Mølle MR: Orientering
vedr. oplagspladsen ved
Sædding kirke.
Bilag vedlagt.
Provsti: I kirkegårdsseminar
afholdt d. 07.10.14 ang.
`fremtidssikring af kirkegårde´
deltog 44 gravere/kirkeværger.
Konsulentrunden: Troldhede
samt Finderup er med i runden
d. 28.10.
Ref.: hbry

