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Provstiudvalgsmøde, 19. januar 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Erik Nielsen, Karsten Simonsen
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 2

Skjern KG: Ansøgning om
PIM deltager ikke under punktet.
fældning af træer for at forskønne PU godkender fældning af de ønskede træer.
de grønne områder ved
anlægget.
Esdh 724

Pkt. 3

Rækker Mølle MR.: Ansøgning
vedr. midler bevilget i 2015 til
energiforbedringer i fire kirker
overført til 2016 (2017) til
varmestyring i Bølling kirke jf.
tilbud og regning kr. 31.375,00
Esdh 730

Pkt. 4

PU: Vedr. indsamling i kirker med PU anbefaler brug af elektroniske
elektroniske betalingsløsninger.
betalingsløsning ved eksempelvis af få
Hvorledes håndteres dette?
oprettet en særskilt konto.
Nyhed DAB d. 08.12.2016

Pkt. 5

PU: Temadrøftelse mellem Ribe
stiftsråd og PU
Mail udsendt 08.12.2016.

Pkt. 6

PU: Lørdagsbegravelser for ikke- PU konstaterer, at der fortsat skal betales
medlemmer.
ekstra for ikke-medlemmers begravelser på
lørdage.
I takstbladet er der medregnet denne udgift.

1 19.01.2017

Dagsorden godkendes.

PU godkender overførsel af midlerne fra
2015 til 2016/2017, hvis det er i år, MR
afholder udgiften.

Generelt ønske om at få taget tunge emner
op som f.eks. KG´s fremtid.
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Pkt. 7

Lukket punkt.

Pkt. 8

Faster MR.: Honorar til MR

PU godkender de tilsendte honorarer.

Pkt. 9

Nr. Omme MR.: Ansøgning om
brug af 5%-midler til dækning af
regning for rapport om forekomst
af skimmelsvamp i bolig.
Esdh 880

PU anmoder MR bruger af frie midler til
dækning af udarbejdelse af rapport vedr.
mulig skimmelsvamp kr. 5.687,50

Pkt. 10 Dejbjerg MR.: 1-årsgennemgang PU anmoder MR skal sikre, at kvadrene
efter renovering i kirke.
bliver gået i gennem hvert år pga. fugerne.
Esdh 533

Pkt. 11 Troldhede MR.: Ansøgning om
brug af 5%-midler til dækning
`ekstra bevilling´ pga. afslag fra
tilgængelighedspuljen.
Ansøgning om dækning af
regninger for kørsel samt
manglende honorar (arkitekt) for
opsætning af piedestaler mm.
Esdh 572

PU godkender ikke ansøgningen, men
anbefaler MR at udsætte betalingen af
regningen, indtil MR har fået svar fra
arkitekten på hvorfor, der ikke er sendt afslag
på ansøgningen til tilgængelighedspuljen
rettidigt, således at afgørelsen kunne ankes.

Pkt. 12 Lukket punkt.

Pkt. 13 Dejbjerg MR.: Ansøgning om
stiftslån til dækning af renovering
af præstebolig kr. 2.800.000,00

PU godkender optagelse af stiftslån på kr.
2.800.000,00 til renovering af præsteboligen.

Pkt. 14 Dejbjerg MR.:
Forpagtningskontrakt.
KS og EN bedes kommentere
kontrakten.
Esdh

KS og EN har gjort opmærksom på mangler i
kontrakten. Dette er rettet til i en ny udgave.
Den ny tilsendte kontrakt godkendes.

1 19.01.2017
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Pkt. 15 PUK: Kvartalsrapport 4./4.
Kvartalsrapporten er vedlagt.

PU godkender kvartalsrapporten.

Ref.: hbry

1 19.01.2017
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