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Provstiudvalgsmøde, 16. marts 2017 kl. 14.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 8 tilføjes. Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Sikkerhedsgennemgang af kirker/ Konsulenten inviteres til et PU-møde.
kirkehuse.
Invitation af konsulent til
budgetsamråd?

Pkt. 3

Væggerskilde MR.: Ansøgning
vedr. overførsel af anlægsbevilgede midler fra 2016 til 2017
ca. kr. 80.000,00 til brug for
lægge ”offentligt vand” ind i
kirken, da der er fundet coliforme
bakterier i vandet.
Esdh 899

PU godkender overførsel af anlægsbevilling
fra 2016 til 2017 til brug for at lægge
”offentligt vand” ind ved kirken.
Hvis det omfatter kirkebygningen skal der
indsendes et projekt.
MR skal være opmærksom på hvilken dybde,
der må graves ned i, på kirkegården.

Pkt. 4

Stauning MR.:
Teleslyngeanlægget i kirken er
ophørt med at fungere efter
installation af nyt varmeanlæg.
Det eksisterende anlæg fra
1980´erne kan ikke repareres,
hvorfor MR ansøger om brug af
5%-midler til indkøb af nyt anlæg.
Vedlagt to tilbud:
Oticon: kr. 49.470,00 ekskl.
moms
Sicom: kr. 46.595,00 ekskl.
moms.
Esdh 900

PU godkender installering af nyt
teleslyngeanlæg.
PU godkender et likviditetslån, hvis der ikke
er frie midler til at dække udgiften.
Ønsker MR lånet, skal udgiften budgetsættes
i 2018.
Likviditetslånet kan max. blive det dyreset
tilbud 49.470,00 ekskl. moms.
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Pkt. 5

Lukket punkt.

Pkt. 6

Skjern MR.: Ansøgning om
overførsel af div. midler. Bilag
vedhæftes, da ansøgningen er
omfattende.
Esdh 811

Pkt. 7

Lukket punkt.

Pkt. 8

PU: Planlægning af
budgetsamråd samt planlægning
af budgetlægning.

Orientering:
Ribe stift: Stiftsbidrag 2018:
212.069,99. Udskrivningsprocent:
0.50 %
Udlånsrente: 2,5 %
Ref.: hbry

PIM deltager ikke under punktet.
PU godkender første del af ansøgningen.
Vedr. anden del, ønsker PU at modtage et
anlægsprojekt i forb. med etablering af nyt
køkken i præsteboligen.
I anden afdeling vedr. pkt. 2 og pkt. 4
anmoder PU at MR afdrager ekstraordinært
på et lån med kr. 200.000,00.
Vedr. tredje del af ansøgningen godkender
PU overførsel af midlerne til
byggeregnskabet.

Gennemgang af økonomi og regnskab jf.
vejledning fra stiftet til budgetsamråd.
PU skal der foreligge budget 2018, 2017
samt regnskab 2016.

