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Provstiudvalgsmøde, 25. august 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

PU: Præcisering af
habilitetsregler.

Det indskærpes at et punkt ikke tages op på
ny, når sagen er behandlet af de
tilstedeværende.

Pkt. 3

Skjern MR.: Kirketag,
byggereferat nr. 3, 4
Esdh 794

PU godkender byggereferaterne.

Pkt. 4

Skjern MR.: Kirkehus,
byggereferat nr. 15, 16
Esdh 712

PU godkender byggereferaterne.

Pkt. 5

Synsudskrifter:
Hemmet

PU godkender synsudskriften.

Pkt. 6

Troldhede MR.: Byggereferat nr.
19
Esdh 572

PU godkender byggereferatet.

Pkt. 7

PUK: Kvartalsrapport 2./4 samt
kontospecifikation, art
Bilag udsendt

Kvartalsrapporten godkendes og
underskrives.

Pkt. 8

Energimærkning. Henvendelse
fra firma `energihuset´.
Bilag vedlagt
Esdh 808

Stiftets bygningskonsulent kontaktes.
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Pkt. 9

Skjern MR.: Vedtægter for kg.
Esdh 838

Pkt. 10 PUK: Budgetforslag 2017.
Bilag vedlagt.

BEM, PIM deltager ikke under punktet.
PU godkender vedtægterne.

PU godkender budget 2017.

Pkt. 11 Budget 2017: Beige – 2. udgave. Beige udgave godkendt. Resterende
1.200.000,00 afdrages på eksisterende lån.

Pkt. 12 Troldhede MR.: Ansøgning om
brug af kirkekassens driftsmidler
af kr. 225.000,00 til dækning af
div. overskridelser i forb. med
kirkeudvidelsen.

PU godkender brug af kr. 225.000,00 af
driftsmidler til dækning af overskridelse i forb.
med kirkeudvidelsen.

Ansøgning vedr. ekstra bevilling
kr. 80.000,00 til dækning af
blikkenslagerentreprisen, der er
blevet dyrere end forventet pga.
den valgte blikkenslagers
konkurs.
Esdh 572

MR bedes indsende redegørelse over forbrug
af ekstra udgift til dækning af kr. 80.000,00 i
forb. med skift af blikkenslagerfirma. PU
formoder at rådgivende arkitekt kan finde
delvist dækning via håndværkergarantien.
Derefter vil PU tage stilling om udbetaling af
5%-midler.

Pkt. 13 Nr. Bork MR.: Ansøgning om 5%midler til dækning af bekæmpelse
af borebiller i kirken kr. 34.500,00
plus moms, i alt 43.125,00.
Esdh 840
(Projekt er efterlyst)
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PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af bekæmpelse af borebiller på betingelse af
stiftets godkendelse af projektet.
MR skal være opmærksom på eventuel
luftfugtighed i kirken. PU anbefaler, at MR
tager kontakt til en klimakonsulent.
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Pkt. 14 Lønborg MR.: Ansøgning om
PU godkender brug af kr. 40.000,00 af frie
brug af kr. 40.000,00 af
midler til ny flisegang. Bevilget kr. 60.000,00.
driftsoverskud for 2015 til brug for
ny flisegang ved Lønborg kirke,
bevilget kr. 60.000,00 i 2016.
Planlagt projekt beløber sig til ca.
98.000,00.
Esdh 842

Pkt. 15 Lønborg MR.:
Forpagtningskontrakt.
Esdh 843

PU godkender forpagtningskontrakten.

Pkt. 16 Lønborg MR.: Ansøgning vedr.
installering af varmepumpe i
kirken. Ansøgning er tilrettet pga.
bemærkninger fra konsulenterne.
Esdh 784

PU anbefaler det nye projekt og videresender
til stiftsøvrigheden.

Pkt. 17 Stauning MR.: Byggereferat nr.
1, varmeanlæg, kirken.
Esdh 725

Provstiudvalget godkender byggereferatet.

Pkt. 18 Dejbjerg MR.: Renovering af
bolig; ansøgning om kr.
3.000.000,00 jf. to forslag til
opgaven, som fremlægges på
mødet d. 25.08.2016.
Esdh 832

PU godkender en samlet ramme på max. 3
mill.
MR bedes oplyse PU hvor meget de selv kan
finansiere og PU afventer en låneansøgning
på det manglende beløb.
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Orientering:
Stauning MR: Opstart af instal. af Punkterne tages til efterretning.
nyt varmeanlæg i kirke samt
ansøgning til stiftet vedr. lukning
af kirke frem til 23.09.16
Esdh 725
Ribe stift: Tilladelse til etabl. af
auto.dørlås i Stauning kirke.
Esdh 824
Ribe stift: Tilladelse til omfugning
af sydgavl på Skjern kirke.
Esdh 833
Ribe stift: Svar vedr.
forsikringsdækning for fejldisp.af
regnskabsfører.
Bilag vedlagt.
Esdh 675
Ribe stift: Godkendelse af
flytning af præstetavle i Nr. Vium
kirke. Dog skal Natmus.
kalkningstjeneste kontaktes, hvis
der skal laves huller i muren.
Esdh 830.
Ribe stift: Projekt vedr. kirketårn i
Finderup er tilbage sendt til MR,
da div. udtalelser beder MR om at
overveje bemærkningerne fra
konsulenterne. Projektet er
således ikke godkendt.
Esdh 772
Ribe stift: Godkendt omsætning
af dige ved Lyne kirkegård.
Esdh 554

ref.: hbry
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