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Provstiudvalgsmøde, 23. februar 2017 kl. 14.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

EN: Sikkerhedsgennemgang af
kirker.
Bilag vedlagt.

Uvildig person, Jesper Lærke, gennemgår
muligheden for ekstra sikring uden det skal
koster for meget. Sagen præsenteres på
budgetsamråd.
J. Lærke kontaktes.

Pkt. 3

Hemmet – Sdr. Vium MR.:
Honorar for kontaktperson.

KS deltager ikke under punktet.
PU godkender honorarerne.

Pkt. 4

Herborg KG.: Ansøgning vedr.
fældning af træer på KG.
Esdh 887

PU godkender fældningen af de nævnte tre
træer som vist på foto.

Pkt. 5

Borris MR.: Ansøgning om
omlægning og tilpasning af KG.
Esdh 889

PU finder langtidsplanlægningen virker rigtig
fin og godkender således planen som
beskrevet.
MR opfordrer på sigt til at samle gravstederne; så der også skal ses på antal
medhjælpertimerne.

Pkt. 6

Faster MR.: Ansøgning vedr.
nedrensning og kalkning af
kirketårn. Pris for arbejdet er
mellem 162.000,00 – 186.000,00
ekskl. moms.
Overskud fra kirkehus (ca.
100.000,00) skal dels finansiere
arbejdet, resten betales af kirkens
frie midler.

PU godkender ikke for nærværende
overførsel af midlerne ca. kr. 100.000,00 fra
overskud på kirkehuset til kirkens tårn, der
ønskes nedrenset og kalket.
PU anmoder om at få tilsendt et regnskab for
kirkehusets byggeri.
PU ser frem til at modtage et projekt tilsendt.
Der er evt. mulighed for at ønske besøg i
forb. men konsulentrunden.
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Pkt. 7

Troldhede MR.: Vedtægter for
KG.
Esdh 891

PU godkender ikke §17; sidste sætning:
HVIS ”gravsteder ikke kan sløjfes før 1.
brugsperiode er udløbet” forpligter KG sig til
at binde sig selv op på udgiften, hvis ejer
ikke ønsker at betale for vedligehold.

Pkt. 8

Borris MR.: Ansøgning vedr.
renovering af klokke- og
ringeanlæg. I budget 2017 er der
bevilget brug af frie midler kr.
150.000,00. Anslået udgift: Kr.
95.900,00 ekskl. moms.
Esdh 892

PU anbefaler projektet og videresendes til
stiftsøvrigheden.

Pkt. 9

Troldhede MR.: Ansøgning vedr.
brug af 5%-midler til dækning for
udgift, hvor tilgængelighedspuljen
ikke udløste midler jf. pkt. 11 d.
19.01.2017 kr. 55.000,00.
Esdh 572
Ansøgning samt korrespondance
mellem MR og arkitekt udsendt
på mail d. 09.02.2017.

PU godkender brug af 5%-midler til dækning
af den udgift MR er blevet pålagt, da midler
fra tilgængelighedspuljen ikke blev bevilget.
PU anser det ikke for sandsynligt, at vinde en
retssag.
Beløbet drejer sig om max. kr. 55.000,00.

Pkt. 10 Hemmet-Sdr. Vium MR.: To
forpagtningskontrakter.
KS og EN bedes kommenterer på
kontrakterne.
Esdh 894

KS deltager ikke under punktet.
KS/EN har ingen kommentarer til
kontrakterne.
PU godkender kontrakterne.

Pkt. 11 Videbæk MR.: Opdaterede
kirkegårdsvedtægter
Esdh 895

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender vedtægterne.

2 23.02.2017

Side 2

136

Pkt. 12 Tarm MR.: Samarbejdsaftale
mellem Tarm og Hemmet – Sdr.
Vium MR vedr. regnskabsføring.
Esdh 684

EN/KS deltager ikke under punktet.
PU godkender samarbejdsaftalen og
videresender til stiftet.

Orientering:
Stauning kirke (arkitekten):
Prøveopvarmning af kirke:
Konklusion samt MR´s
tilfredshedserklæring sendt til stift
for endelig godkendelse.
Esdh 725
Ref.: hbry
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Pkt. 13 PUK: Godkendelse af regnskab
2016 afleveret 03.02.2017 kl.
11.24.
Bilag fremsendt. Kopi foreligger
på mødet.

2 23.02.2017

PU godkender regnskab 2016.
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