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Provstiudvalgsmøde, 10. november 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af pkt. vedr. regnskab 2015, pkt for
kirkegårdstakster samt pkt. vedr. honorar for
ny MR.
Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Tarm MR.: Byggeregnskab for
kirkehuset.
Esdh 522
Bilag vedlagt.

EN deltager ikke punktet.
PU godkender byggeregnskabet.

Pkt. 3

Faster MR.: Forespørgsel:
Sognemedarbejde, der ligeledes
kan bruges som RAMSkoordinator?

PU overvejer opnormering af stillingen, så
personen kan være koordinator for hele
provstiet vedr. RAMS.
Der skal bevilges midler hertil i 2018.
PIM tager kontakt til Varde provsti for
stillingsbeskrivelse samt inviterer til et møde
for MR vedr. sognemedarbejder/RAMSkoordinator.
Forstanderen for Diakonhøjskolen inviteres
ligeså.

Pkt. 4

Nr. Vium-Herborg MR.: Anlæg af PU godkender anlæg af urnegravpladser på
urnegravpladser til Nr. Vium KG. Nr. Vium KG:
Esdh 841

Pkt. 5

Fjelstervang MR.: Ansøgning
vedr. 5%-midler i forb. med
manglende afdrag og renter i
ligningsmidler til orgel i alt. kr.
76.037,00.
Esdh 859

10 10.11.2016

GN deltager ikke under punktet.
PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af manglende afdrag og renter i budget 2016 i
alt kr. 76.037,00.
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Pkt. 6

Nr. Bork MR.: Ansøgning om
overførsel af midler bevilget til
indkøb af trækvogn kr. 12.000,00
i 2014 til indkøb af boks til grus kr.
22.300,00, da udviklingen giver
flere bisættelser end begravelser
og behovet derfor er ændret.
Esdh 802

PU godkender omfordeling af midler bevilget
til indkøb af trækvogn til indkøb af boks til
grus.
De manglende midler skal findes i driften.

Pkt. 7

Nr. Bork MR.: Ansøgning om 5%midler kr. 20.484,38 til dækning af
udgift i forb. med etablering af ny
gennemløbsbrønd. I forbindelse
med udvidelse af stenbelægning
ved graverbygning blev opdaget
en septiktank, der muligvis skulle
have været fjernet.
Esdh 802

Gammel brønd er fyldt med sand og ny brønd
er etableret til kr. 20.484,38 inkl. moms, som
udbetales af 5% midlerne, da udgiften er
uforudset.

Pkt. 8

Budget 2017: Godkendelse af
indkomne budgetter.

Godkendes: Borris, Brejning, Dejbjerg,
Egvad, Fjelstervang, Hemmet-Sdr. Vium,
Lønborg, Nr. Omme, Nr Vium-Herborg,
Stauning, Tarm, Videbæk, Væggerskilde.

Pkt. 9

Nr. Vium-Herborg MR.:
Ansøgning til 5%-midler vedr.
orgelsag; advokatomkostninger
o,a. kr. 101.875,00
Esdh 635

PU anmoder MR at betale
advokatomkostningerne mv. af frie midler.
Tidligere udmeldt låneramme til orgel på 2
mill. udvides til 2,1 mill.

Pkt. 10 PU.: Vedr. bankforbindelser i
provstiet.

10 10.11.2016

Punktet genoptages på møde den 8.12.2016.
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Pkt. 11 PU.: Godkendelse af regnskab
2015 samt
revisionsprotokollaterne

PU godkender regnskaberne fra alle MR, dog
ikke Lyne og Rækker Mølle, der endnu ikke
har indleveret regnskabet. Fristen er den
15.11.2016.
Bemærkning til protokollaterne skal tilsendes
Faster pkt. 5, Fjelstervang pkt. 5 og
Væggerskilde, hvor indlæst referat er fra
2014.
Alle øvrige protokollater er behandlet og
godkendet.

Pkt. 12 PU.: KG-takster for 2017

PU godkender at fastholder taksterne for
2016 til 2017.
Muligheden for at indberette `sløjfet gravsted i
fredningsperioden henlagt i grus eller græs´
undersøges.

Pkt. 13 PU: Honorar for MR.

Ringkøbing provstis model tilpasses, så den
kan bruges i Skjern provsti. Vejledende
honorar udsendes snarest.

10 10.11.2016
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Pkt. 14 PUK: Kvartalsrapport 3./4
Bilag vedlagt.

PU godkender og underskriver
kvartalsrapporten.

Ref.: hbry

10 10.11.2016
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