
Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 21. juni 2018 - d. 21-06-2018 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Poul Ivan Madsen, Gert Nicolajsen, Erik Nielsen, Kristen Højbo Jansen, Gravers Larsen Kjærgaard,
Karsten Kirkegaard Simonsen, Lykke Thorlund Jensen
Afbud: Kai Lysgaard

Daniel Kronborg, kirkegårdsleder Tarm, deltager fra kl. 14.00 
Daniel Kronborg præsenterede sig selv: Uddannet planteskolegartner.
På Tarm KG - og på de KG, der passes af Tarm, arbejdes der i teams. Det, at arbejde i teams, styrker
hinanden. Man hjælper hinanden; noget er man god til, noget er man knap så god til. Man går og lærer
hinanden op,når man går sammen og deler viden og kultur. Det bliver overdrevet noget, hvor vigtigt det er
med en graver på en KG. Når der er behov for det, kører Daniel ud til en KG og taler med de pårørende, hvor
han både anviser og får snakket med de pårørende.
Der bliver færre og færre begravelser, hvilket giver væsentligt mindre arbejde. KG bliver mindre og mindre;
der vælges andre begravelsestyper end før. Mange vælger urne og plæne. Mange nedlægger gravsteder, da
de ikke længere bor i området.
Der er sket meget på KG med hensyn til arbejdstiden. Løsningen med en enkelt mand på KG 37 timer om
ugen `365´- den er ikke holdbar mere. Det er nok mere løsningen med samarbejde, da der ikke er plads til
fuldtidsstillinger.
En god idé med investering af store maskiner, der kan lånes ud til andre KG. Også med hensyn til
besparelser.
Der er en løsning om ferieafløsning, når man er flere.
Der mangler så en kirketjener. 3F´ere kan betales for kirketjenerarbejdet. Der er også mulighed for at en
kirkesanger tager kirketjeneropgaverne. Det giver flere timer til kirkesangeren og dermed måske en bedre
stilling. Det er et spørgsmål om ansættelsesvilkår - at det bliver beskrevet. Vi bevæger os mod en anden
struktur.
Herkommer tidsregistreringen ind.
Ved de små KG gælder det om at få ryddet op. Nedlagte gravsteder skal væk, græs i; så det bliver nemt at
holde.
Daniels råd: Få ryddet op. Fjern de udgåede gravsten. Gør KG nem at holde.
 

Mødepunkt Referat

1 - Synsudskrift Vorgod præstebolig

 

Sager:
Hemmet - Sdr. Vium MR - Synsforretning over
Hemmet, Sdr. Vium kirker, Stalden (2018 - 6629)
Troldhede MR Synsforretning (2018 - 10576)
Synsudskrift - Faster (2018 - 13832)
Synsudskrift Vorgod præstebolig (2018 - 13884)
Synsrapport Tarm (2018 - 16809)

Bilag:

Synsudskrifter fra følgende MR godkendes: Vorgod-
Fjelstervang, Faster, Nr. Vium-Herborg, Troldhede,
Væggerskilde, Tarm. 



VS Hemmet - Sdr. Vium Menighedsråd, Syn Hemmet
Kirke 2018, Syn Sdr Vium kirke 2018, Syn Hemmet
præstegård og menighedshus 2018, Syn - Troldhede
kirke, syn 2018 troldhede menighedsråd, Faster -
Synsforretning, IMG_20180528_0001, Synsudskrift
Vorgod præstebolig, gertscan0064, Synsrapport,
Tarm. Synsforretning

2 - Forslag til ændringer og tillæg til takster for
Skjern og Ringkøbing Provsti

 

Sager:
Forslag til ændringer og tillæg til takster for Skjern og
Ringkøbing Provsti (2018 - 16793)

Bilag:
Forslag til ændringer og tillæg til takster for Skjern og
Ringkøbing Provsti, Forslag til ændringer og tillæg til
takster for Skjern og Ringkøbing Provsti

PU godkender ændringerne og skriver dem ind i
taksterne. 

3 - Borris MR - Ønske/info fra Borris Kirke

 

Sager:
Borris MR - Ønske/info fra Borris Kirke (2018 - 16839)

Bilag:
Ønskeinfo fra Borris Kirke

PU godkender brug af frie midler kr. 184.000 samt
midler fra den ikke-indkøbte truck kr. 150.000 til
brug for omfugning af kirke. Skal midlerne
omkvonvereteres igen, skal der indsendes en ny
ansøgning. 

4 - Projekt fra Dejbjerg Menighedsråd til SKjern
Provsti

 

Sager:
Projekt fra Dejbjerg Menighedsråd til SKjern Provsti
(2018 - 16803)

Bilag:
Projekt fra Dejbjerg Menighedsråd til SKjern Provsti,
Projekt Hanne Brynå, Projekt til Hanne Brynå

PU godkender omkonvertering af anlægsmidler til
150.000 fra 2018 til div. maskiner ønskes ændret til
en multimaskine.
PU godkender projekt 2a kr. 190.187 i følg billigste
tilbud. Projektet finansieres ved hjælp af
omprioriterede midler kr. 218.722. Dvs der forventes
et overskud på ca. 28.000, som hensættes til projekt
2b.
Tilgængelighedspuljen skal søges inden arbejdet
påbegyndes. en anlægsbevilling i 2019 kr. 226.000.
PU godkender projekt 2b til kr. 254.312 i følg.
billigste tilbud. Projektet finansieres af de
overskydende kr. 28.000 fra 2a samt en
anlægsbevilling i 2019 kr. 226.000.
Der bevilges kr. 50.000 til løvsuger i budget 2019.
 



5 - Videbæk MR - Brug af frie midler

 

Sager:
Videbæk MR - Brug af frie midler (2018 - 14416)

Bilag:
Friemidler, 2018.06.01 Skjern Provsti frie
midler[2952]

PU godkender brug af kr. 150.000 af frie midler til
omlægning af pladsen mellem kirkehuset og kirken.
PU afventer et projekt til godkendelse.
PU tager til efterretning, at afskedsreceptionen
kostede kr. 45.000, som dækkes af frie midler. 

6 - Brejning - Ansøgning om brug af frie midler

 

Sager:
Brejning - Ansøgning om brug af frie midler (2018 -
16820)

Bilag:
VS Ansøgning om brug af frie midler, Ansøgning vedr
graverhus, Ansøgning vedr. miljørive, Brejning Kirke -
installation el, scan-009367 - overslag vindue, 2018 -
Miljø rive - Anker Bjerre

PU godkender brug af videreførte midler kr. 60.530
til ny beplantning o.a. på kirkegården. 

7 - Sdr. Bork bolig - licitation

 

Sager:
Sdr. Bork bolig - licitation (2018 - 16798)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde den 21-6-2018,
Licitationsresultat, Samlet opstilling Præstegård
06.06.18

PU godkender licitationen på 4,4 mill. og godkender
ligeledes låneansøgningen på 4.270.000 og
videresender sidstnævnte til stiftsøvrigheden. 

8 - Skjern MR ansøgning vedr. udvidelse af projekt
bolig_0001

 

Sager:
Skjern MR ansøgning vedr. udvidelse af projekt
bolig_0001 (2018 - 16869)

Bilag:
Skjern MR ansøgning vedr. udvidelse af projekt
bolig_0001, Skjern MR ansøgning vedr. udvidelse af
projekt bolig_0001

LTJ/PIM deltager ikke under punktet.
PU godkender udvidelse af projektet som beskrevet
og finansieret som ønsket. 



9 - Finderup kirke - nyt orgel.

 

Sager:
Finderup kirke - nyt orgel. (2018 - 16835)

Bilag:
Finderup kirke - nyt orgel., Godkendelseserklæring-
Finderup

Ådum MR har stoppet samarbejdet med
Arkitektladen vedr. udskiftning af tag på kirken.
 
Godkendelseserklæring vedr. orgel i Finderup kirke.

10 - Godkendelse af gaveregulativ

 

Sager:
Godkendelse af gaveregulativ (2018 - 16829)

Bilag:
Godkendelse af gaveregulativ, 2018.06.07.
Gaveregulativ, 2018.06.12. Provsti. Gaveregulativ

EN deltager ikke under punktet.
PU kan ikke godkende et gaveregulativ, da det er
stiftsøvrigheden er udsendt cirkulære vedr. brug af
offentlige midler til gaver.
PU har anbefalet, at der kan gives en
"blomsterhilsen". 

11 - Tarm Gennemgang af omlægning KG

 

Sager:
Tarm Gennemgang af omlægning KG_0001 (2018 -
16884)

Bilag:
Tarm Gennemgang af omlægning KG_0001, Tarm
Gennemgang af omlægning KG_0001

EN deltager ikke under punktet.
PU ser med stor tilfredshed på den yderligere
beskrivelse af ændring på kg. 


