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Provstiudvalgsmøde, 18. februar 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Kai Lysgaard er fraværende.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Pkt. 2

Energitjenesten: Tilbud vedr.
energimærkning af boliger o.a.
Bilag vedlagt.

PU sender tak for tilbuddet men vil indhente
flere tilbud.
PU anmoder MR om at melde tilbage hvilke
bygninger, det drejer sig om jf. skrivelse fra
energitjenesten.

Pkt. 3

Troldhede MR.: Byggereferat
nr. 8, 9
Esdh 572

Referaterne godkendes.
Genindvielse 1. maj 16 kl. 14.00

Pkt. 4

Vorgod MR.: Ansøgning om
udskiftning af gasfyr i bolig i forb.
med lynnedslag. Det gamle fyr
har ikke været tjenligt at
reparerer, derfor udskiftning af
fyret. Ansøgning om 5%-midler til
dækning af den ekstra udgift kr.
30.250,00.
Esdh 798

PV, GN deltager ikke under punktet.
PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af installering af nyt gasfyr i forb. med
forsikringssag. Beløbet på ekstra udgift er kr.
30.250,00.

Pkt. 5

PIM: Forslag om at indlægge
udgift til RAMS i PUK; forelægges
på budgetsamråd for fælles
beslutning.

10% rabat hvis alle MR er medlem af RAMS.
PU anbefaler et fælles medlemskab til
budgetsamråd. Der skal indgåes en
samarbejdsaftale mellem MR.

Pkt. 6

Skjern MR.: Ansøgning om
BEM deltager ikke under punktet.
fældning af træer på diget vest for PU godkender fældning af træer, der er
Fredensgade af hensyn til diget.
ødelæggende for diget.
Esdh 724
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Pkt. 7

PUK: Årsregnskab 2015,
afleveret 05.02.2016 kl. 10.24
Bilag vedlagt.

Regnskab 2015 godkendes.

Pkt. 8

PUK: Regnskabsinstruks.
Bilag vedlagt.

Regnskabsinstruksen er godkendt.

Orientering:
Ribe stift: Lån 875.000,00 til
Fjelstervang bevilget.
Ribe stift: Lån 1.500.000 til
Troldhede bevilget.
Rentesats 2,5 %.
GiasCentret: Forespørgsel vedr.
procedure ved ubemidlede.
Ringkøbing-Skjern kommune
betaler kremering samt en
urneplads i plæne.
Ribe stift: Provstirevision skal i
eu-udbud i 2016, så derfor
ønskes oversigt over antal
kirkekasser i provstiet, antal
medlemmer, økonomi samt
størrelse på menigheder.
Svar sendt 04.02.2016
Konsulentrunde: 11.12.04.2016. Frist til pu-kontor d.
03.03.16. Udsendt d. 09.02.2016
ref.: hbry
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