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Provstiudvalgsmøde, 29. juni 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Gert Nicolaisen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 18 er tilføjet.

Pkt. 2

PU: Ensretning for præsters
afregning for forbrug.
Esdh 931

Stiftets retningslinjer udsendes til alle MR og
beder om at få nye aftaler indsendt.

Pkt. 3

PU: Principbeslutning i forb. med
ansattes barsel.

KM forespørges vedr. brug af 5%-midler til
dækning af barselsudgifter.

Pkt. 4

KL: Skema vedr. indkøb af
materialer: Maskinindkøb, IT o.a.
Bilag fremsendes.

Skemaet beskæres til færre punkter og
udleveres i forb. med budgetsamråd til alle
MR. KS arbejder videre med skemaet.

Pkt. 5

Videbæk MR.: Ansøgning vedr.
renovering og udvidelse af
kirkehuset, hvor der er opstået to
problemstillinger vedr. krav til
vinduesåbninger kr. 199.226,00
samt niveaufri adgang kr.
247.976,00. Ansøgningen drejer
sig om forhøjelse af lån kr.
447.200,00, så arbejdet kan blive
udført.
Esdh 749

KL deltager ikke under punktet.
PU ønsker at få afklaret om det er krav i
byggetilladelsen der udløser ansøgning vedr.
vinduesåbninger. PU vil derefter godkende et
lån under forudsætning af at det er krav i
byggetilladelsen om vinduerne. Der bevilges
et lån til forbedring af adgangsforholdene på
kr. 248.000,00.
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Pkt. 6

Synsudskrifter:
Faster
Troldhede
Borris
Brejning
Nr. Vium – Herborg
Stauning
Rækker Mølle
Sdr. og Nr. Bork
Skjern

Synsudskrifterne godkendes.

Pkt. 7

Egvad MR.: Ansøgning vedr.
alternativ varmekilde i stedet for
at udskifte varmerør. Der er kr.
17.400 i overskud af frie midler
brugt til at erstatte stjålet
kirkesølv samt bevilget kr.
40.000,00 til udskiftning af
varmerør til oliefyret.
I ansøgning nævnes det, at der er
bemærkning til varmerør/oliefyr i
referat af provstesyn i 2016.
Dette er ikke tilfældet.
Esdh 925

PU godkender overførsel kr. 17.400,00 til nyt
varmesystem.
PU anmoder MR tage kontakt til stiftets
varmekonsulent inden der fortages noget
andet.

Pkt. 8

Brejning MR.: Ansøgning lån kr.
195.000,00 til indkøb af
multimaskine med uddybende
forklaring jf møde d. 06.04.2017
Esdh 870

Beslutningen henligger under pkt. 13
PU godkender brug af ligningsmidler kr.
100.000,00 samt brug af frie midler kr.
95.000,00.

Pkt. 9

Borris MR.: Honorar for div.
medlemmer af rådet.
Esdh 926

PU godkender honorar.
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Pkt. 10 Hemmet – Sdr. Vium MR.:
Ansøgning om anvendelse af
overskud på div. anlægsarbejder;
Kapel/overskud kr. 16.728
overført til materialeplads.
Skorsten bolig overført til projekt
tag og renovering kr. 25.000 samt
lydanlæg/overskud 29.692
overført til flisesti fra kirke.
Ansøgning om overførsel af
driftsoverskud, regnskab 2016,
kr. 105.970,66 til projekt tag på
bolig samt renovering af bolig.
Esdh 928

Pkt. 11 Tarm MR.: Samarbejdsaftale
mellem Tarm, Lønborg, Egvad,
Ådum og Hoven MR og
organisterne.
Esdh 930

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender overskud fra kapel til
materialeplads kr. 16.728.
Overskud fra skorsten på bolig til renovering
af stalden kr. 25.000,00 samt overskud
lydanlæg til flisesti kr. 29.692.
Kr. 25.000,00 til tag på stalden er under
forbehold for nødvendigheden at projektet
godkendes.
PU godkender driftsoverskud til projekt tag
kr. 105.970,66

EN deltager ikke under punktet.
PU godkender og videresender til stiftet.

Pkt. 12 Landsforening af MR.: Invitation Der tænkes over sagen.
af tre pu-medlemmer.
Hvem deltager?

Pkt. 13 Budget 2018: 1. udgave/pink
Bilag fremsendes pr. brev
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Pkt. 14 Tarm MR.: Ansøgning om
ændring af projekt for terrasse
ved Lønborg bolig.
Esdh 904

EN deltager ikke under punktet.
PU godkender ændringen af terrassen.
Anlægsbevilling på kr. 30.000 samt provenu
på kr. 44.900,00 samt driftskontoen.

Pkt. 15 Skjern MR.: Ansøgning vedr.
fjernelse af cedertræ, når det
bliver nødvendigt.
Esdh 724

PIM deltager ikke underpunktet.
PU godkender fjernelse af cedertræet, når
det bliver nødvendigt.

Pkt. 16 PUK: Huslejekontrakt med
PU godkender huslejestigningen.
stigning på husleje 2,5 %, el 2,48
%, varme 2,52 %. Kopiering
fastholdes.
Esdh 933

Pkt. 17 Faster MR.: Ansøgning om brug
af kemikalier på KG i stedet for
gasafbrænding af ukrudt.
Esdh 934

PU må ikke godkende brug af kemikalier. PU
anbefaler AMU-kursus vedr. brug af kemi på
KG og Brug af gasbrænder til bekæmpelse
af ukrudt.

Pkt. 18 Tarm MR.: Samarbejdsaftale
mellem Tarm og Hoven KG.
Esdh 816

PU godkender samarbejdsaftalen og
videresender til stiftet.
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Orientering:
Sikkerhedstjek: Ønskes af
Borris, Brejning, Faster, Vorgod,
Nr. Omme.
Rækker Mølle MR.: Finderup
kirke: Istandsættelse af murværk
og tårn. Budget efter afholdt
licitation kr. 1.534.019,75. Der er
bevilget 1.688.000,00.
Esdh 772
KM: Statstilskud for
istandsættelse af Fjelstervang
kirke er bevilget kr. 705.773,00,
der indbetales til Ribe stift som
ekstra afdrag på lån.
Esdh 734
Ribe stift: Har modtaget
kvartalsrapport uden
bemærkning.
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