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Provstiudvalgsmøde 16. jan. 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Afbud: EN. GN går kl. 15.30
Pkt. 1

PU: Evaluering af byggesager.

Før MR går i gang skal de have nedfældet de
ønsker, der må være. Hvilke formål skal
projektet dækkes.
MR skal sende rådgivningsaftaler til stiftet til
gennemgang inden aftalen underskrives. Den
økonomiske ramme skal indskrives i aftalen,
så arkitekten ikke kan gå ud over den
godkendte ramme.
PU opfordrer MR at søge erfaring hos
hinanden, inden der vælges
arkitekt/rådgivningsfirma.
Der udarbejdes en nyhedsbrev om rådgivning
før start af byggeprojekt.

Pkt. 2

Videbæk MR.: Opgørelse over
brug af kapel jf. PU´s afgørelse af
14.11.2012. MR ønsker et større
kapel.
Esdh 547
Bilag vedlagt.

KL deltager ikke under punktet.
MR har sendt opgørelse over brug af kapel
for hele 2013.
PU anbefaler MR få klarlagt behov også for
konfirmandundervisning, så
undervisningslokale og pladsmangel i kapel
tænkes sammen.

Pkt. 3

Skjern MR.: Ansøgning vedr.
fjernelse af træer på kg.
Esdh 627
Bilag vedlagt.

PU godkender fældning af de viste træer.

Pkt. 4

Nr. Omme MR.: Ansøgning om
dækning af 5%-midler af udgifter
til skjult rørskade (i alt kr.
50.473,00).
Minus forsikring søger MR om kr.
26.172 fordelt således:
Rørskade: 5.047,00
Arbejde afstedkommet pga.
energirapport: kr. 21.125,00
Esdh 548
Bilag vedlagt.

PU kan ikke godkende ansøgning om 5%
midler for arbejdet fra energirapporten, da det
ikke er en uforudset udgift.
PU godkender dækning af rørskaden kr.
5.047,00, der kan udbetales, når
provstikontoret modtager regning for
rørskadearbejdet. Der skal ligeledes
indsendes kontonummer hvortil midlerne kan
overføres.
Lukket punkt.
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Pkt. 5

Fredningsnævnet vest:
”Grøn bande” i Borris ved Erling
Søndergaard ansøger om
etablering af et madpakkehus,
bålplads samt opstilling af to
borde/bænke.
Esdh 628
Bilag 1) vedlagt fra
Fredningsnævnet
Bilag 2) vedlagt kopi af
exnerfredningen

PU vil ikke gøre indsigelse mod etablering af
det ansøgte mod at de indsigelser der er
beskrevet af Ringkøbing-Skjern kommune
efterkommes.

Pkt. 6

Brejning/Væggerskilde MR.:
Tilbygning til konfirmandhuset.
Esdh 571
Bilag vedlagt.
Tegninger mv. befinder sig på
provstikontoret.

PU godkender tegningerne af udbygning af
konfirmandhuset. Projektet skal økonomisk
dækkes af provenuet fremkommet efter salg
af præsteboligen. Rammen kr. 866.134,00
må ikke overskrides. Resten af provenuet
skal indsættes i stiftet som
præsteembedskapital.

Orientering:
Nyhedsbrev vedr.
energigennemgang.

Efterretning.

Ref.: hbry
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