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Provstiudvalgsmøde, 19. februar 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Videbæk MR.: Projekt kapel med
tegninger samt økonomisk
oversigt.
Bilag vedlagt.
Esdh 680

KL deltager ikke under punktet.
Budgettet er tilrettet den udmeldte ramme på
kr 2.565.000,00 inkl. moms. PU bemærker at
der i budgettet ikke er udgift til nedrivning af
nuværende kapel.
PU anbefaler projektet og videresender til
stiftsøvrigheden. PU godkender således en
låneramme på kr. 1.965.000,00.

Pkt. 3

Brejning MR.: Byggeregnskab
over præstekontor ved konfirmandhuset. Ansøgning om
dækning af underskud kr.
20.000,00 ved brug af midler
indkommet ved salg af bolig.
Bilag vedlagt
Esdh 571

PU godkender brug af kr. 20.000,00 af
provenuet fra salg af bolig til dækning af
underskud fremkommet ved bygning af nyt
kontor.

Pkt. 4

Vorgod MR.: Tilslutningsafgift,
dokumenter PU har efterlyst.
Bilag vedlagt.

PV og GN geltager ikke under punktet.
PU lukker sagen hermed.

Pkt. 5

PUK: Årsrapport 2014
Bilag vedlagt.

PU godkender årsrapporten og godkender
således regnskabet 2014.

Pkt. 6

Tarm MR.: Byggereferat nr. 1, 2.
Esdh 522

PU tager referaterne til efterretning.
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Pkt. 7

Nr. Vium-Herborg MR.: Ønsker
bistand i forb. med tyverier.
Bilag vedlagt.
Esdh 710

PU anbefaler at maskinhuse sikres med låste
bomme og mærke kirkens ejendomme.
Der udsendes et nyhedsbrev med opfordring
til at sikre kirkens ejendom. En nøgle til en
evt. boks må ikke opbevares i kirken.

Pkt. 8

Ådum MR.: Ansøgning om
PU frigiver hermed de ønskede midler til brug
frigivelse af prohiberet konto
for indkøb af lysestager.
mærket `udsmykning af kirke´ til
indkøb af lysestager. Indestående
kr. 10.485,00, anslået udgift kr.
11.000,00 inkl. moms.
Esdh 711 (PU)

Pkt. 9

Skjern MR.: Ansøgning vedr.
udvidelse og ombygning af
kirkehuset inkl. skønnet budget
kr. 2.966.250,00.
Bilag vedlagt
Esdh 712

BEM deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget ser positivt på projektet og
beder MR sætte det på som budgetønske til
2016.
PU beder MR se på muligheden for at bygge
endnu et præstekontor, så bygningen
fremtidssikres i forbindelse med fire præsters
tilknytning til huset.

Pkt. 10 Nr. Bork MR.: Ansøgning om kr.
11.000,00 til dækning af foredrag
i forb. med 150 års
klokkejubilæum i kirken.
Bilag vedlagt
Esdh 713

PU kan ikke godkende ansøgningen da det
ikke kan vær uforudset, at klokken har
jubilæum. PU håber, MR kan finde midlerne i
de frie midler.

Pkt. 11 Dejbjerg MR.: Ansøgning vedr.
fugning af gulvet. Det er med i det
oprindelige renoveringsprojekt
men er et langt mere omfattende
arbejde end beregnet.
Ansøgning til 5%-midler for i alt
kr. 181.262,50.
Bilag vedlagt
Esdh 533

PU godkender projektet, så omfugning af
gulvet kan blive fuldført kr. 181.262,50 inkl.
moms. MR skal indsende en låneansøgning
på kr. 180.000,00.
PU anmoder om at få tilsendt byggereferater
til skjern.provsti.dk
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Pkt.12

Fjelstervang MR.: Ansøgning om
brug af 5%-midler til dækning af
ændring på materialeplads pga.
store regnskyl kr. 30.000,00 plus
moms.
Bilag vedlagt
Esdh 507

GN deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget godkender hermed brug af
max. kr. 30.000,00 plus moms til omlægning
af materialepladsen. Godkendelse gives
under forudsætning af at kommunen
godkender afvanding af området.

Lukket punkt.

Pkt. 14 Brejning MR.: Ansøgning om
overførsel af anlægsoverskud til
brug for automatisk dørlås samt
vitalisering af kg´s rønnetræer.
Overskud i alt kr. 27.456,00.
Bilag vedlagt.
Esdh 714

PU godkender brug af overskud på div.
anlægsarbejder til etablering af auto.dørlås
samt vitalisering af rønnetræer. I alt kr.
27.456,00.
PU anmoder om at få svar, om der er
automatisk ringning.
Projektet for etablering af auto.dørlås skal
indsendes til stiftet ad tjenestevejen.

Pkt. 15 Stauning MR.: Anmodning om
råd i forb. med anbefalet
udskiftning af oliefyr i bolig.
Bilag vedlagt.
Esdh 715.

PU anbefaler MR indsende ønske om
udskiftning af fyret til budget 2016. Der skal
indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere.
MR skal undersøge tilskudsmulighederne i
forb. med udskiftning af fyret.
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Pkt. 16 PU: Punkter til fællesmødet
18.03.2015.

Fordelingsnøgle (58,5 / 41,5)
Det samlede ligningsbeløb.
Kirkebogseftersyn – ”låne” af hinanden.

Pkt. 17 PU: Tilmelding til infomøde i Helle Tilmeldt: PIM, MP, KL plus hbry
Hallen d. 03.03.2015.

Pkt. 18 PU: Fokus på særlige emner for
provstirevisor?

(Betaling for gravsteder? Til budget samråd)

Orientering:
Borris projekt kvadresten:
Arkitekt har fremsendt uddybende
materiale på foranledning af
spørgsmål fra Ribe stift.
Esdh 670
Ribe stift: Principgodkendelse af
udvidelse/istandsættelse af
Troldhede kirke.
Esdh 572
Ribe stift: Hemmet MR har fået
godkendelse af etablering af
børnehjørne.
Esdh 597
Ribe stift: Sdr. Vium MR har ikke
modtaget godkendelse på etabl.
af børnehjørne, men anbefales at
komme med på konsulentrunden i
foråret 2015.
Esdh 594
Brejning MR.: Opgørelse over
sløjfning af brønd PU-godkendt d.
18.02.2014 på ukendt beløb,
opgjort til kr. 12.346,00.
Esdh 640
Ref.: hbry
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