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Provstiudvalgsmøde, 13. oktober 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Deltager af praktikant
Afbud: Erik Nielsen, Kai Lysgaard
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

Stauning MR.: Byggereferat
vedr. kirkens varmeanlæg nr. 4,
5.
Esdh 725

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 3

PUK: Revisionsprotokollat
regnskab 2015
Esdh 686
Bilag vedlagt.

Pkt. 13, udbetaling for Brejning og Rækker
Mølle: Dokumentation er fremskaffet med
beløbsangivelse.
Revisionsprotokollatet tages til efterretning og
underskrives.

Pkt. 4

PU: Vedr. betaling for ikkeDet vil blive præciseret, at ikke-medlemmer
medlemmers erhvervelse af urne- skal betale for erhvervelse, så der ingen tvivl
eller kistepladser.
er herom.
Der vil blive udformet ny tekst ved
udsendelse af takster for 2017.

Pkt. 5

Rækker Mølle MR.: Ansøgning
vedr. 5%-midler til dækning af
udgift i forb. med tyveri af
kirkesølv i Hanning kirke kr.
78.997,60.
Forsikring dækker ikke.
Esdh 730

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af udgiften kr. 78.997,60 i forb. med tyveri fra
Hanning kirke.

Pkt. 6

Videbæk MR.: Ansøgning om
yderligere bevilgede
ligningsmidler kr. 93.000
Bilag vedlagt.
Esdh 557

PU kan ikke godkende en yderligere bevilling,
da alle midlerne er fordelt.
PU anmoder MR finde besparelse på
53.000,00 og derudover budgetterer et
underskud på kr. 40.000,00, som evt. tages af
frie midler.
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Pkt. 7

Nr. Vium-Herborg MR.:
PU godkender afregningsaftalen mellem
Afregningsaftale med præst vedr. præst og MR vedr. forbrug.
forbrug i bolig.
Fremover godkendes disse aftaler af PIM.
Esdh 855

Pkt. 8

Videbæk MR.: Svar vedr. klage
over pavillon jv. 15.09.2016 pkt.
4.
Esdh 749

Pkt. 9

Skjern MR.: Låneansøgning vedr. BEM og PIM deltager ikke under punktet.
”nyt tag på kirken” samt ”nyt tag
PU godkender lånet og videresender til stiftet.
på kapel”.
Esdh 794/esdh 813

Pkt. 10 PU: Anbringelse af provstiets
midler?

PU finder, at alle gældende regler og
tilladelser er fuldt og PU kan derfor ikke gå
videre i sagen.

PU anmoder MR melde ind, hvilke
pengeinstitutter, der anvendes og det
maximale beløb, der har stået indenfor det
seneste år, i forbindelse med at
bankgarantien på 750.000,00 ikke længere
gælder.

Orientering:
Konsulentrunde: Stauning;
kirkemur samt Fjelstervang;
vindue er kommet i betragtning.
Skjern har fået afslag.
Energimærkning: Ark. Jesper
Sottrup-Jensen indhenter tre
tilbud på energimærkning og
fremsender til PU.
Nr. Vium-Herborg MR har
modtaget svar fra
advokat/Klagenævnet for udbud
med dom: Der skal betales kr.
25.000,00 i sagsomkostninger.
Esdh 635
ref.: hbry
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