Provstiudvalgsmøde, 22. oktober 2015 kl. 13.30 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Poul Ivan Madsen deltager ikke.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med to nye punkter.

Pkt. 2

Dejbjerg MR.:
Godkendt.
Opfølgningsgennemgang af kirke.
Esdh 533

Pkt. 3

Tarm MR.: Byggereferat: 16,
16A, 17
Esdh 522

Pkt. 4

Lukket punkt.

Pkt. 5

Synsrapporter:
Vorgod
Skjern

Synsrapporterne godkendt.

Pkt. 6

PU: Betaling for
lørdagsbegravelser

Punktet udsættes til næste møde.

Pkt. 7

Videbæk MR.: Byggereferat 3, 4
Esdh 680

Referater godkendt.

Referaterne godkendt.
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Pkt. 8

PUK: Revisionsprotokollat
Bilag vedlagt.

5. Der budgetteret efter budgettal og ikke
faktiske regnskabstal.
6. Er uforstående over for den/de manglende
godkendelser af bilag, da der er normal
procedure at følge vejledningen. Når
bilagene returneres fra revisor, vil der blive
set på sagen.
10. PU har sammen med Vorgod MR
gennemgået hele sagsmappen med alle
dokumenter i forbindelse med dækning af
den uforudsete udgift vedr. tilslutningsafgift.
Det er en større sag, da både kommune,
arkitekt, MR samt PU har ført en omfangsrig
korrespondance.
12. Har ikke været opmærksom på at den
først benyttede konto kun måtte bruges til
5%-midler. Efterfølgende er midlerne ført på
en driftskonto.

Pkt. 9

PUK: Kvartalsrapport.
Bilag vedlagt.

Godkendt.

Pkt. 10 Videbæk MR.: Ansøgning om
fjernelse af det nuværende kapel
i forb. med ibrugtagning af nyt
kapel til januar 2016.
Esdh 680

KL deltager ikke under punktet.
PU anbefaler og videresender til stiftet.

Pkt. 11 Videbæk MR.: Ansøgning om
etablering af ny flisegang i forb.
med nyt kapel.
Esdh 779

KL deltager ikke under punktet.
PU anbefaler og videresender til stiftet.

Pkt. 12 Ådum MR.: Ansøgning vedr.
fjernelse af træer i forbindelse
med ”fremtidssikring af kg”,
udarbejdet af landskabsark.
Mette Faurskov og behandl. af
PU d. 09.04.2015.
Esdh 728

PU godkender fjernelse af træer. De ansøgte
midler om frigivelse er indeholdt i
anlægsmidler for 2015 og ligger derfor i
kirkekassen.
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Pkt. 13 2014: Godkendelser af
regnskaber

PU godkender de indkomne regnskaber,
hvor revisionsprotokollatet er medsendt. Hvor
MR ikke har forholdt sig til rev.bemærkninger,
skal PU anmoder om at dette sker.
Godkendte regnskaber er fra Borris, Egvad,
Faster, Fjelstervang, Rækker Mølle, Sdr.
Bork, Sdr. Vium, Skjern, Stauning.

Pkt. 14 Henvendelse fra Herborg til KL
og MP.

KL og MP har fået en invitation fra Herborg i
forbindelse med aflevering af tilbud på orgel.
KL og PM deltager ikke som medlemmer af
PU, da det ikke er det samlede PU, der har
modtaget en invitation. De deltager således
som privatpersoner.
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Orientering:
Ådum kirke: Stift har
principgodkendt udskiftning af
vinduer, men har bedt om
supplerende oplysninger vedr.
arbejdet. Disse er udarbejdet af
arkitekt og videresendt til stiftet
med anbefaling.
Esdh 719
Troldhede MR.: Brev sendt til
Ribe stift vedr. manglende
godkendelse af byggesagen
”tilbygning til kirken”, hvor
varmeanlæg har givet anledning
til manglende godkendelse. MR
ønsker at gå i gang d. 15.10.15,
så kirken kan stå færdig til
konfirmationen i foråret 2016.
Esdh 572
Ribe stift: Godkendelse af
varmeprojekt i Troldhede kirke
med visse forbehold.
Esdh 572
Tarm kirke: Styresystem til
varmeanlæg brudt sammen. Ribe
stift sender godkendelse på
udskiftning af system.
Esdh 780
Ringkøbing-Skjern kommune:
Godkendt budget 2016.
Bilag vedlagt.

Ref.: hbry

