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Provstiudvalgsmøde, 14. december 2017 kl. 14.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Lykke Thorlund Jensen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagorden er godkendt.

Pkt. 2

Budget 2018: Brejning

Brejning budget 2018 godkendes.

Pkt. 3

Videbæk MR.: Byggereferat nr.
15, 16
Esdh 749

Byggereferaterne taget til efterretning.

Pkt. 4

Lukket punkt.

Pkt. 5

Hemmet – Sdr. Vium MR.:
Ansøgning om overførsel af kr.
7.700,00 modtaget fra Holmen II
Wind Park ApS for salg af areal til
brug som vendeplads. Midlerne
ønskes overført til projekt
”Præstebolig: Nyt tag, ny carport
og renovering af bygninger.”
Esdh 650

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender overførsel af midler kr.
7.700,00 der fremkommer som en
engangsindtægt for leje af grund til projekt
”Præstebolig mv”.

Pkt. 6

Borris MR.:
Forpagtningskontrakt.
Esdh 956

PU udarbejder og fremsender forslag til
kontrakt ud fra de oplysninger, PU har
modtaget, da PU stadig finder det
fremsendte alt for uklart.

Pkt. 7

Borris MR.:
Forpagtningskontrakt.
Esdh 956

Se pkt. 6.
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Pkt. 8

Borris MR.: Ansøgning vedr.
partiel kvadrestensomsætning af
skibets nordmur.
Esdh 909
(Billedmateriale modtaget
06.12.17.)

PU anbefaler udtagning af kvadresten som
vist på foto. Sagen videresendes til
stiftsøvrigheden.

Pkt. 9

Ribe stift: Vedr. udskiftning af
PU tager sagen til efterretning og afventer
vinduer i Fjelstervang kirke
MR fremsendelse af revideret projekt.
anmoder stiftet MR overveje
konsulenternes udtalelser og
beder MR fremsende et revideret
og detaljeret projekt.
Esdh 736

Pkt. 10 Vorgod MR.: Ansøgning om
frigivelse af midler kr, 47.400,00
fra arv, prohiberet til ”gavn og
glæde for sognet”, til dækning af
udgift i forb. med koncert ”Luther
på 60 minutter”.
Esdh 968

GN deltager ikke under punktet.
PU anbefaler frigivelse af den prohiberede
arv kr. 47.400,00 og videresender til stiftet.

Pkt. 11 Vorgod MR.: Ansøgning vedr.
opførsel af handicap i forb. med
den gamle graverbygning.
MR fik i 2015 brev fra PU, afslag
på projektet og besked om at
sagen kom på prioriteringslisten.
Dette forstår MR, som en
godkendelse og opfører derfor
toilet samt renoverer bygningen i
2016.
Esdh 969
MR ansøger i brev af 14.11.2017
om kr. 75.000,00 til dækning af
udgifter i forb. med ovenstående
arbejde, der til dels er finansieret
af driftsoverskud i 2014 samt
2015.
Esdh 969

GN deltager ikke under punktet.
PU beklager sagens gang og videresender
sagen til orientering til stiftet.
PU godkender et likviditetslån, der skal
betales tilbage ved udgangen af 2018 og
findes i besparelser i driften gennem 2018.
Der er ikke ændret noget på husets
udseende.
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Pkt. 12 Ådum MR.: Byggeregnskab for
vinduesprojekt. Overskridelse på
kr. 32.892,00 dækkes af de frie
midler.
Esdh 719

PU tager byggeregnskabet til efterretning.

Pkt. 13 Sdr. og Nr. Bork MR.:
Ansøgning/forklaring vedr. ny
bolig. Ønsket er kr. 3.750.000,00.
De ønsker alternativt tilbud fra
andet arkitektfirma.
Esdh 941
Vedlagt: Aftale mellem MR og
forsamlingshus.

PU ser med velvilje på indretning af boligen.
PU godkender hermed en ramme på kr.
4.000.000,00. Rammen skal overholdes.
Det påhviler byggeudvalget/arkitekten at
sikre, at rammen ikke overskrides.
PU ser frem til at modtage
licitationsresultatet.
Kontrakt mellem arkitekt og MR skal
fremsendes til gennemsyn hos stiftets jurist
inden underskrivelse.

Pkt. 14 Ådum MR.: Forespørgsel vedr.
opsætning af kunst i nærheden af
kirken. Der er ikke økonomi
blandet ind i det. Bemærkning
vedr. provstesyn d. 24.05.2017 er
ikke noteret i referatet.
Esdh 970

PU ser positivt på det sagen.
PU ønsker at vide præcist, hvor opsætning af
kunst vil blive placeret. Er det indenfor
Exnerfredning skal Fredningsnævnet høres.
Der er ikke gjort notat om det nævne fra
provstesyn d. 24.05.2017.

Pkt. 15 Ådum MR.: Ansøgning om nyt
blytag på Ådum kirke.
Der er bevilget kr. 150.000,00 i
2010.
Esdh 971

MR har opsparet i alt kr. 600.000,00 til
projektet.
PU anbefaler projektet og videresender
projektet til stiftsøvrigheden.

8

Orientering:
Gravstedstakster (GIAS) er
udsendt d. 29.11.2017.
Ref.: hbry

