146
Provstiudvalgsmøde, 18. maj 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Peder Vestersager.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 2

Rækker Mølle MR: Projekt vedr. I brev af 21.3.2017 konstaterer MR at tårnet
orgel i Finderup kirke. Bevilget i
er blevet 234.000,00 billigere ved renovering.
2016 kr. 672.000,00 (som
Disse midler kan dække udgiften til orgel.
ønsket). Ansøgning om yderligere
kr. 208.400,00
Esdh 908

Pkt. 3

Borris MR.: Ansøgning vedr.
PU vil godkende et et- årigt stiftslån på kr.
facaderenovering af koret samt
700.000,00 til dækning af facaderenovering.
nordsiden af skib på kirken
anslået udgift til i alt kr.
700.000,00. Bevilget i 2017 kr.
200.000,00. MR har overskud fra
omfugning af sydsiden på skib kr.
54.872,00. MR prioriterer
renovering af nordsiden (kr.
450.000,00) højst pga.
dårlige/løse fuger samt
vandindtrængning.
P-syn 10.05.2016 har
bemærkning til ovennævnte
opgaver.
Esdh 909

Pkt. 4

Rækker Mølle MR.: Bølling KG
PU godkender fældning af træer samt
ansøger om fældning af træer; en renovering af læbæltet mod vest.
renovering af læbæltet mod vest.
Esdh 913
Bølling KG ønsker en oprydning
blandt ældre gravsten og har
derfor kontaktet Skjern/Egvad
museum.
Esdh 913

5 18.05.2017

Dagsorden er godkendt.
EN efterlyser procedure for afregning af
forbrug for præster.
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Pkt. 5

Synsforretning:
Tarm
Videbæk
Skjern
Esdh 914

Synsudskrifterne godkendes.

Pkt. 6

Hemmet – Sdr. Vium MR.:
Vedtægter for kirkegårdene.
Esdh 915

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender vedtægterne.

Pkt. 7

Tarm MR.: Ansøgning vedr.
EN deltager ikke under punktet.
overførsel af midler fra opmåling Godkender overførsel. Når de endelige tal
af KG kr. 9.000,00 samt overskud foreligger, vil PU bede om at få dem tilsendt.
fra hhv omlægning af KG og
renovering af velfærdsbygning.
De to sidste beløb afventer
endelig afregning.
Esdh 916

Pkt. 8

Tarm MR.: Ansøgning vedr.
dækning af afdrag på lån kr.
170.000,00 vedr. kirkehus.
Ved budgetlægning ´16 var der
ikke klarhed over tilbagebetaling
af afdrag.
Esdh 917

EN deltager ikke under punktet.
MR hjemtog lånet i 2016 før planlagt tid, så
der er ikke budgetteret med afdrag.
PU godkender at kr. 170.000,00 udbetales i
2018.

Pkt. 9

Energimærkning: Arkitekt
anbefaler aftale med
Energitjenesten.
Esdh 866

PU godkender aftale med Energitjenesten.

5 18.05.2017
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Pkt. 10 PU: Opsummering af
budgetsamråd d. 2.5.17

Fremover skal PU drøfte punkterne forud
for mødet og siden udsende referat fra
møderne.
KL udarbejder skema til brug forud for indkøb
af nyt materiale.

Pkt. 11 Sdr. og Nr. Bork MR.:
Ansøgning om brug af 5%-midler
til dækning af udgift i forb. med
bekæmpelse af borebiller i Nr.
Bork kirke i alt kr. 131.530,00.
Tidligere bevilget kr. 43.125,00
men mangler kr. 88.405,00 som
der ansøges om.
Esdh 918

PU godkender brug af frie midler til dækning
til de resterende kr. 88.405,00.
Kan midlerne ikke findes i år, skal de på
budget 2018.

Pkt. 12 Sdr. og Nr. Bork MR.:
PU godkender brug af de resterende
Ansøgning om omlægning af
23.969,00 til omlægning af KG samt
kirkegård på Sdr. Bork KG. Der er overførsel af kr. 50.000,00 til 2017.
i 2016 bevilget kr. 50.000,00 til
projektet. Der er bevilget kr.
35.000 til hækplanter, hvor der er
givet tilladelse til at bruge kr.
11.031,00 til KG-konsulent. De
resterende kr. 23.969,00 ansøges
om at indgå i projektet med
omlægning.
Esdh 729

Pkt. 13 Skjern MR.: Ansøgning vedr. nyt
køkken til præstebolig/Ånumvej
ialt kr. 180.000,00 inkl. moms.
Finansieringsforslag: MR FM: kr.
130.000,00/
Vedligeholdelseskonto kr.
15.000,00/ Anlægsmidler 2018 kr.
35.000,00.
Esdh 919

5 18.05.2017

PIM deltager ikke under punktet.
PU ser positivt på ønsket om nyt køkken og
anmoder MR sætte ønsket om nyt køkken på
budget 2018.
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Pkt. 14 Lukket punkt.

Pkt. 15 Ådum MR.: Ansøgning om midler
til udskiftning af radiostyret
hovedur ril ringeanlæg i kirken kr.
24.000,00 inkl. moms.
Esdh 719

PU godkender udskiftning af hovedur til
ringeanlæg ved brug af 5%-midler.
Provstikontoret skal have tilsendt et
kontonummer samt en regning på udført
arbejde.

Pkt. 16 Sdr. og Nr. Bork MR.:
Ansøgning om jordbegravelse i
græsplæne hhv med og uden
plænesten på Sdr. Bork KG.
Esdh 729

PU godkender ændringen om jordbegravelse
i plæne.

5 18.05.2017
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Pkt. 17 PUK: Kvartalsrapport.
Kvartalsrapporten er vedlagt.

5 18.05.2017

PU godkender kvartalsrapporten.
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