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Provstiudvalgsmøde, 9. april 2015 kl. 14.30 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Karsten Simonsen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Dejbjerg MR.: Byggereferat 15,
16.
Esdh 533

Byggereferater tages til efterretning.

Pkt. 3

Tarm MR.: Byggereferat 5 samt
økonomisk oversigt.
Esdh 522

Byggereferater tages til efterretning.

Pkt. 4

Faster MR.: Ansøgning om
overførsel af frie midler kr.
70.000,00 til tilbygning/renov. af
graverhus. Ligeledes ansøges
der om at overføre anlægsmidler
fra div. projekter kr. 35.000,00 til
samme projekt eller til omfugning
af kirken.
Esdh 727

PU anbefaler omfugning færdiggøres. PU
godkender overførsel af 35.000 til dette
projekt. Ligeledes godkendes det at der
overføres der 70.000 til graverbygning.

Pkt. 5

Budget 2016: Foreløbig
driftsramme udmeldes 15.04.15
via dataarkiv.
Bilag vedlagt.

PU anbefaler de foreslåede ligningsmidler jf.
det forelagte dokument. Den samlede
driftsramme er således foreløbigt kr.
30.410.000,00 plus to %. Lønstigning på to
% er tillagt.

Pkt. 6

PUK: Regnskab 2013. Afleveret
d. 20.03.2015 kl. 11.51.
PU har forholdt sig til stiftets
bemærkning i rev.protokol.

PU godkender bemærkninger i forb. med
revisionsprotokollatet.
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Pkt. 7

Ådum MR: Orientering om
ændringer på kg.
Bilag vedlagt.
Esdh 728

PU tager planen til efterretning og roser MR
for at forholde sig til kg fremtidssikring.

Pkt. 8

Sdr. Bork MR.: Orientering om
ændringer på kg.
Bilag vedlagt.
Esdh 729

PU tager planen til efterretning og roser MR
for at forholde sig til kg fremtidssikring.

Pkt. 9

Rækker Mølle MR.: Ansøgning
om overførsel af div. midler.
Bilag vedlagt.
Esdh 730

PU anbefaler de ønskede overførsler samt
udførsel af div. projekter som ansøgt.
PU spørger om MR er i kontakt med kgkonsulenten. En omlægning af kg skal
godkendes af PU.

Pkt. 10 Tarm MR.: Salg af
Vestergårdsminde. MR ønsker at
benytte Nybolig til at forestå salg.
Esdh 731

EN deltager ikke under punktet.
PU godkender at Vestergårdsminde sættes
til salg af Nybolig Tarm til kr. 650.000,00.
Endelig købsaftale skal godkendes af PU.

Pkt. 11 Borris MR.: Ansøgning om
tilbygning af sidebygning til det
eksisterende våbenhus. Anslået
udgift kr. 850.000,00. Udgifter til
inventar, teknisk installationer mv.
afholdes af egne ligningsmidler.
Bilag vedlagt.
Esdh 732

PU ser positivt på bedre faciliteter men tvivler
på placeringen. Det anbefales at sagen
forlægges på næste konsulentrunde for at
høre hvorledes Natmus og den kgl.
bygningsinspektør forholder sig til det, inden
der udarbejdes et endeligt projekt.
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Pkt. 12 Skjern MR.: Ansøgning om
overførsler af anlægsmidler
fremkommet ved besparelser af
anlægsprojekter kr. 88.089,00,
der ønskes tillagt anlægskonto for
omlæg af KG.
Der ansøges ligeledes om
overførsel af midler fra ´14 til ´15
kr. 263.358,00 bevilget til
omlægning af KG.
Bilag vedlagt
Esdh 724

BEM deltager ikke under punktet.
PU godkender en anlægskonto til omlægning
af kg og godkender således overførsel af de
ansøgte midler dertil.

Pkt. 13 Lyne MR.: Ansøgning om brug af
frie midler til tidl. bevilget projekt
kr. 50.000, lamper på KG kr.
50.000, udskiftning af havetraktor
kr. 20.000, investering af edb
samt hensættelse af kr. 90.000 til
renov. af kirkedige. I alt kr.
235.000, som MR har i frie
midler.
Bilag vedlagt.
Esdh 733

PU godkender brug af frie midler til de
ansøgte projekter, dog kan der kun
hensættes 60.000 til kirkedige, da de sidste
30.000 skal finansiere de tidligere godkendte
projekter så der ikke skal lånes af 5%midlerne ej heller afsættes penge dertil i
2016.
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Orientering:
Borris MR: Referat vedr. renov.
af sydfacade.
Bilag vedlagt.
Esdh 721
Ribe stift: Godkendelse af
varmeanlæg i Sdr. Bork kirke.
Esdh 544
Tarm MR.: Der er udbetalt 3 mill.
á conto af lån i forb. men
kirkebyggeri.
Esdh 522
Dejbjerg MR.: Der er ydet et
likviditetslån på kr. 500.000,00
den 27.3.2015. Beløbet skal
tilbagebetales straks stiftslånet
udbetales.
Ref.: hbry

