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Provstiudvalgsmøde, 14. september 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Peder Vestersager.
Besøg af Nr. Vium-Herborg:
Deltager: Svend Prip, Johannes
Jakobsen, Leo Berwald, Lene
Birkmose.

PIM ridser sagen op.
Konsulent Prip forklarer, hvorfor det er det
dyreste orgel, der ønskes.
Beslutningen vil blive taget på mødet
d. 26.10.17.

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Lukket punkt tilføjes, pkt. 12. Godkendt.

Pkt. 2

Landsforening af MR.: Invitation Deltager: PIM samt Gravers Kjærgaard,
af tre pu-medlemmer.
Lykke Thorlund Jensen.
Hvem deltager?

Pkt. 3

Skema vedr. investering.
Skema fremsendes med
dagsorden.

Pkt. 4

Videbæk MR.: Byggereferat nr. 9 PU godkender byggereferatet.
Esdh 749

Pkt. 5

Videbæk MR.: Ansøgning vedr.
fjernelse af træer på KG.
Esdh 895

Pkt. 6

Sdr. og Nr. Bork MR.:
PU godkender køb af maskine med brug af
Ansøgning om overskridelse af
ikke-forbrugte anlægsmidler. De resterende
budget 2017 kr. 10.700,00: Der er 10.700,00 dækkes af de frie midler.
bevilget kr. 120.000,00 til ny truck
på Nr. Bork KG. Truck koster
136.000,00. De manglende
16.000,00 dækkes af 5.300,00 for
ikke-forbrugt anlægsmidler samt
overskridelse af budget.
Esdh 802

Skema udarbejdes med de markerede færre
punkter og medtages til mødet d. 26.10.17.

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender fjernelse af de ønskede træer.
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Pkt. 7

Skjern MR.: Vedr. evt. salg af
ejendommen Langagervej 11 i
Skjern ønskes provenu brugt til
etablering af handicapindgang til
kirken ved sydindgang. Evt.
restbeløb ønskes anvendt på
løbende omlægning og
forskønnelse af kirkegården.
(En gave fra Frode Madsen)
Esdh 947

Orientering vedr. salg af ejendommen
Langagervej 11: Provenuet ønskes brugt til
en handicapvenlig indgang på sydsiden samt
løbende omlægning og forskønnelse af
kirkegården.
Aftalen videresendes til stiftet.

Pkt. 8

Brejning MR.: Ansøgning om
indkøb af plænetraktor til ca. kr.
60.000,00. Der er bevilget kr.
100.000 i budget 2018 til en
multimaskine af FM.
Esdh 870

PU godkender køb af plænetraktor til kr.
60.000,00 af frie midler.
Der skal fremsendes en ny ansøgning, hvis
de bevilgede kr. 100.000,00 i 2018 skal
bruges til andet formål.

Pkt. 9

Brejning MR.: Ansøgning om
anlæg af grusplads.
Budgetoverslag tilsendes.
Bevilget i ´17: kr. 150.000,00.
Esdh 948

PU godkender med de besparelser, der er
foreslået til kr. 148.000,00 inkl. moms vedr.
anlæg af grusplads.

Pkt. 10 Sdr. og Nr. Bork MR.:
Ansøgning vedr. bolig.
Materialet udsendes efter
modtagelse d. 08.09.2017
Esdh 941

PU anbefaler en ramme på 3,5 mill. plus evt.
nedbrydning. Det bør overvejes, om den
gamle bolig kan sælges, hvis der er
interesserede i nærområdet.
Nedbrydningsarbejdet skal i udbud.
PU anbefaler, at MR laver aftale med
forsamlingshuset for
konfirmandundervisning.
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Pkt. 11 Budget 2018: Tarm mangler
PU godkender brug af kr. 10.000,00.
10.000 til afdrag. Der er byttet om Restbeløbet på kr. 36.716,00 lægges i 5%på 677.000 og 667.000; hvilket
puljen.
giver differencen.
Budget 2018 tilrettes, så slutfacits
er 36.716, der overføres til 5%midler.

Pkt. 12 Lukket punkt.

Orientering:
Nr. Omme MR.: Orienterer om
forbrugsaftale i præstebolig samt
MR´s tanker vedr. kapellet efter
provstesyn (under frokosten).
Esdh 946 samt referat fra
provstesyn.
Ribe stift: Ingen bemærkninger
til kvartalsrapport 2./4 fra
provstiet.
Konsulentrunden: Brejning
(styring af luftfugtighed), Borris
(facaderenovering) samt Hoven
(istandsættelse af altertavle).
Ref.: hbry

