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Provstiudvalgsmøde, 17. september 2015 kl. 14.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Karsten Simonsen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

Tarm MR.: Byggereferat 14, 15
Esdh 522

Referaterne godkendt.

Pkt. 3

Videbæk MR.: Byggereferat nr. 2 Referatet godkendt.
Esdh 680

Pkt. 4

Brejning MR.: Ansøgning vedr.
restaurering af blyglasrude i
tårnet.
Økonomisk overslag: ??
Esdh 753

Økonomisk overslag er ikke modtaget.
PU anbefaler projektet og videresender til
stiftet med forbehold, da økonomien endnu
ikke er godkendt.

Pkt. 5

Synsrapporter:
Hemmet

PU godkender synsrapporterne.

Pkt. 6

Stauning MR.: Ansøgning om
PU godkender indkøb af løvsuger i år med
indkøb af løvsuger i 2015, hvor
frie midler. Midlerne er bevilget i budget
der i budget 2016 er bevilget kr.
2016.
85.000,00. MR kan ”lægge
pengene ud” og ansøger derfor
om tilladelse til indkøb nu.
(Kvartalsrapport viser udgift på 28
% for første halvår.)
Esdh 771
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Pkt. 7

Rækker Mølle MR/Bølling:
Ansøgning om brug af 5 %-midler
til dækning af fældning af træer
jvf. godkendelse af PU d.
02.09.2015 (se orientering) pga
de uforudsete skader sket ved
regn og storm 27. august 2015.
Kr. 16.000,00 plus
moms/20.000,00
Esdh 770

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af den uforudsete udgift mht. skader sket i
forb. med regn og storm på max. kr.
20.000,00. PU fremsender midlerne, når
regningen foreligger på kontoret med
oplysning af kontonummer.

Pkt. 8

Rækker Mølle MR/Finderup:
Ansøgning om omfugning og
udbedring af murværkskader på
tårn og sydlige sideskib på
Finderup kirke. Bevilget kr.
420.000,00 i 2015 og 306.000,00
i 2016. Budgetoverslag er på kr.
726.500,00.
Arbejdet vil blive påbegyndt i
2016.
Esdh

PU anbefaler projektet og videresender til
stiftet.
PU forventer at modtage licitationstilbud, når
godkendelsen foreligger.

Pkt. 9

Stauning MR.: Ansøgning vedr.
etablering af varme i kirken.
Projektet er genbearbejdet af
arkitekt og varmekonsulent.
Varmeanlægget finansieres ved
stiftslån. Skitsebudget: kr.
986.554,06. Bevilget kr.
800.000,00 i budget 2015.
Esdh 725

PU anbefaler projektet og videresender til
stiftet.
Da MR i anden sammenhæng oplyser om et
forventet overskud på regnskab 2015,
afventer PU forslag til restfinansiering.
Tidligere bevilget 800.000,00 på 2015.
Budgetoverslag er 986.554,06.
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Orientering:
Nr. Bork MR.: Frafalder behov for
lån bevilget d. 25.06.2015 kr.
100.000,00.
Esdh 747
Rækker Mølle/Bølling KG: Har
måttet fælde træer pga fare for
nedfald grundet storm og regn d.
27.08.2015. PIM har givet
tilladelse d. 02.09.2015.
Ref. hbry
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