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Provstiudvalgsmøde, 18. marts 2014 kl. 12.30 i Kirkehuset, Skjern 

 
Afbud fra Karsten Simonsen, Erik Nielsen 

 
Pkt. 1 
 

 
Nr. Vium-Herborg MR: 
Ansøgning om 
principgodkendelse af nyt orgel til 
Herborg kirke. Anslået pris: kr. 
4.000.000,00 
Bilag vedlagt. 
Esdh 635 
 

 
PU godkender, at der arbejdes videre med 
orgelprojektet men godkender på ingen måde 
en udgift på 4.000.000,00. 
PU anmoder MR at finde en løsning til ca. 
2.200.000,00. PU anbefaler MR at kontakte 
en orgelkonsulent. 
Andre orgelprojekter i provstiet har ligget i 
den størrelsesorden i tilsvarende kirkerum. 
 

 
Pkt. 2 
 

 
Brejning MR.: Ansøgning om 
overførsel af overskud fra 
afsluttede anlægsbevilling 2013 i 
alt kr. 39.182,00 til overførsel til 
projekt hække. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 555 
 

 
PU godkender overførsel af overskud til 
udskiftning af hække. 

 
Pkt. 3 
 

 
Videbæk MR.: Tilbud vedr. 
kirkegårdsbelysning kr. 69.800 
eks. moms. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 609 
 

 
KL deltager ikke under punkterne 3, 4 og 5. 
MR råder over midlerne til etablering af 
kirkegårdsbelysning. 
PU godkender det foreliggende tilbud. 

 
Pkt. 4 
 

 
Videbæk MR.: Ansøgning vedr. 
udskiftning af kirkedør kr. 
26.120,00 inkl. montering og 
moms. Ekskl. lås og håndtag 
samt evt. uforudsete udgifter i 
forb. med montering. 
(MR har henlagte midler til 
rådighed, 160.000,00, godkendt 
af PU 22.10.13). 
Bilag vedlagt. 
Esdh 547 
 

 
PU anbefaler udskiftning af kirkedør og 
videresender projektet til stiftsøvrigheden. 
MR råder over midler til projektet. 

 
 
 
 



5 18.03.2014 Side 2 

 

16 

 

 
Pkt. 5 
 

 
Videbæk MR.: Vedr. kapel. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 547 
 

 
PU godkender MR´s tanker om et nyt kapel 
og vil anbefale MR udarbejde et projekt 
udenfor kirkegården. MR bedes sætte nyt 
kapel på budget 2015. 
En udvidelse af selve kirkehuset vil ikke 
komme på tale i de kommende nærmeste år. 
  

 
Pkt. 6 
 

 
Faster MR.: Ansøgning om 5%-
midler i forb. med udskiftning af 
tegltag på graverhus. Undertaget 
er ødelagt flere steder. Anslået 
udgift i alt inkl. moms kr. 
31.250,00. Momsrefusion kendes 
ikke. 
Esdh 637 
 

 
PU godkender brug af 5%-midler til dækning 
af reparation af undertag. 
Midlerne udbetales, når provstiudvalget har 
modtaget en regning for arbejdet med 
oplysning om momsrefusion. 

 
Pkt. 7 
 

 
Stauning MR.: Vedtægtsændring 
til kg. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 638 
 

 
PU godkender vedtægtsændringerne. 

 
Pkt. 8 
 

 
Troldhede MR.: Vedr. udbygning 
af kirke: Nyt økonomisk overslag 
fra arkitekt. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 572 
 

 
PU godkender projektet efter at arkitekten er 
gået 1,1 % ned i honorar. PU godkender et 
lånebehov på 1,5 mill. 
Rådgivningsaftalen godkendes først, når der 
ligger en påtegning fra stiftet. 
PU ser frem til at modtage det endelige 
projekt i fire eksemplarer. 
  

 
Pkt. 9 
 

 
Hemmet MR.: Ansøgning om 
opsætning projektor/lærred i 
Hemmet kirke. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 595 
 

 
PU anbefaler projekterne og videresender til 
stiftsøvrigheden. 
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Pkt. 10 
 

 
Vedr. kg; manuel gravkastning, 
vedtægter mv. 
Hvis MR ikke i vedtægterne 
beskriver, hvad der må pyntes 
med på gravene, kan alt lade sig 
gøre inkl. nisser og 
juletræskæder. 
Bilag vedlagt. 
 

 
Der forefindes ikke manuel gravkastning i 
provstiet. 
Der udsendes nyhedsbrev vedr. opdatering af 
kg-vedtægter samt at der tages forbehold 
mod udsmykning af gravene. 

 
Pkt. 11 
 

 
Hemmet MR.: Ansøgning om 
ændring på kg. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 639 
 

 
PU godkender ændringen af kg, når 
godkendelserne fra gravstedsejerne 
foreligger. PU anbefaler MR lave en 
langtidsplanlægning for kg. 

 
Pkt. 12 
 

 
Brejning MR.: Ansøgning om 
sløjfning af brønd på kg efter 
henstilling fra kommunen. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 640 
 

 
PU godkender sløjfning af brønden. Når MR 
får prisen for arbejdet af brøndboreren må 
MR søge 5%-midler til dækning af udgiften. 

 
Pkt. 13 
 

 
Tarm MR.: Ansøgning vedr. 
renovering af Hoven bolig. 
Anslået udgift: kr. 556.000,00 
Bilag vedlagt. 
Esdh 511 
 

 
PU godkender projektet med den økonomiske 
ramme, der er givet. 

 
Pkt. 14 
 

 
Fjelstervang MR.: Ansøgning 
vedr. orgel til kirken. Anslået 
udgift kr. 2.150.000,00 med et 
lånebehov på kr. 700.000,00. 
Bilag vedlagt 
Esdh 633 
 

 
GN deltager ikke under punktet. 
PU sender projektet til stiftsøvrigheden med 
anbefaling og godkender et lånebehov. 
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Pkt. 15 
 

 
Nr. Vium-Herborg MR.: 
Anlægsmidler givet til kantsten 
langs adgangsvej ønskes ændret, 
så der kun opsættes kantsten 
langs sydsiden. Anslået udgift kr. 
17.000. 
Resterende 8.000 ønskes brugt til 
hulmursisolering af graverkontor 
samt overfladebehandling af 
klokketårn. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 642 
  

 
PU godkender projektet. 

 
Pkt. 16 
 

 
Nr. Vium-Herborg MR.:  
Tidligere frigivet kr. 11.000,00 af 
legat til udsmykning ved indgang, 
hvor der er brugt 3.700. 
Restbeløb kr. 7.360 ønskes brugt 
til omlægning af areal langs 
kirkemur mod vest. 
Bilag vedlagt. 
Esdh 643 
  

 
PU anbefaler projektet og videresender til 
stiftsøvrigheden, så de sidste midler kan 
frigives. 

  
Orientering: 
 
Ribe stift: Tilladelse til at Lyne MR 
fortsætter valgperioden ud med et 
manglende medlem af MR. 
 
Ribe stift: Stiftsbidrag 2015. 
Bilag vedlagt. 
 

 

Ref.: hbry 


