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Provstiudvalgsmøde, 23. juni 2016 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Ingen afbud.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagorden godkendt inkl. pkt. 18 vedr. valg.

Pkt. 2

Synsudskrifter:
Tarm
Rækker Mølle
Troldhede
Stauning
Nr. Bork

Synsudskrifterne er godkendt.

Pkt. 3

Troldhede MR: Byggereferat nr.
16, 17, 18
Esdh

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 4

Skjern MR.: Byggereferat nr. 12,
13, 14
Esdh 712

Byggereferaterne godkendes.

Pkt. 5

Troldhede MR.: Ansøgning om
fældning af træer på KG.
Esdh 826

PU godkender fældning af træer som vist på
billede og kort.

Pkt. 6

Lyne MR.: Ansøgning vedr.
reparationsarbejde på
kirkedigerne anslået udgift ca.
kr. 50.000,00 inkl. moms
Budget 2016 er der afsat kr.
250.000,00.
Esdh 554

PU anbefaler omsætning af dige kr.
50.000,00 inkl. moms.
PU forbeholder sig ret til at overfører de
resterende kr. 200.000,00 til driftsbudget
2017.
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Pkt. 7

Sdr. Bork MR.: Ansøgning vedr.
nyt varmeanlæg, der er blevet
140.211,20 kr. dyrere end det
først indsendte godkendte projekt.
Esdh 544

PU godkender den forhøjede økonomiske
ramme. Der afsættes kr. 50.000,00 på budget
2017 resten finansieres af FM.
Skulle der mangle penge til gennemførsel i
2016, kan der ydes et likviditetslån.

Pkt. 8

Egvad MR.: Ansøgning vedr.
frigivelse af midler kr. 303.488,31
til renovering af altertavle. Konto
kan efterfølgende lukkes.
Esdh 735

PU anbefaler frigivelsen af de sidste midler
og derefter at lukke kontoen.

Pkt. 9

Brejning MR.: Ansøgning vedr.
etablering af auto.ring, hvor der er
bevilget 112.500,00; men elarbejde koster 15.000,00 som der
hermed ansøges om at få
bevilget.
Esdh 754

PU anbefaler etablering af projektet samt
udvidelse af rammen, der skal dækkes af de
frie midler.
PU afventer det ønskede budget tilsendt.
Sagen videresendes ikke før budgettet er
modtaget.

Pkt. 10 Dejbjerg MR.: 1-årsgennemgang PU tager 1-årsgennemgangen til efterretning.
af kirkerenovering.
Esdh 533

Pkt. 11 Nr. Vium-Herborg MR.:
Ansøgning om flytning af
præstetavlen jv. konsulentrunde
af 11.04.2016.

PU anbefaler flytning af præstetavlen, så den
igen bliver synlig. Projektet videresendes til
stiftsøvrigheden.

Pkt. 12 Videbæk MR.: Revurderet
udgave af udvidelse af kirkehus
jv. fremsendte tegninger samt
økonomisk overslag kr. 3.755.770
eks. moms; 4.694.712,00
Esdh 749
Bilag fremsendes.

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender udvidelsen af kirkehuset jv.
fremsendte tegninger.
PU anbefaler at det vil blive optaget lån i
2018, udvidelsen kan således påbegyndes i
slutningen af 2017.
Budgetrammen er 4.700.000,00 inkl. moms
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Pkt. 13 Sdr. Bork MR.: Ansøgning om
PU godkender brug af FM til indkøb af truck
brug af FM til indkøb af truck til kg og opdatering af kirkegårdskort.
kr. 40.000,00 samt kr. 23.500,00
til opdatering af kirkegårdskortmodul.
Esdh 729

Pkt. 14 Lyne MR.: Ansøgning om brug af
FM til indkøb af minilæsser kr.
182.750,00
Esdh 831

PU godkender brug af FM til indkøb af
minilæsser.
PU anmoder MR indhente flere tilbud og
forhandle prisen ned.

Pkt. 15 Dejbjerg MR.: Ansøgning vedr.
brug af kr. 91.000,00 fremkommet
ved afvigelse mellem
budget/regnskab ´14-´15 til brug
for renov. af bolig samt overførsel
af frie midler kr. 317.000,00
ligeledes til renov. af bolig.
Ansøgning med samme formål af
anslået overskud på kr.
200.000,00 fra renov. af kirke
samt brand i våbenhus

PU roser MR for at udvise rettidig omhu vedr.
det økonomiske aspekt vedr. renoveringen.
PU anbefaler overførsel af i alt kr. 608.000,00
til en konto med formål af renovering af
boligen.
PU beder MR ansøge om støtte fra div.
fonde.

Pkt. 16 Videbæk MR.: Vedtægt for
samarbejde vedr. fælles
administration.
Esdh 816
Bilag vedlagt

KL deltager ikke under punktet.
PU godkender samarbejdsaftalen og
videresender til stiftsøvrigheden.
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Pkt. 17 Budget 2017; 1. udgave/lyserød
Bilag vedlagt.

Behandlede lyserød udgave.

Pkt. 18 PU: Fællesannoncering vedr. valg PU henvender sig til MR vedr. valg, hvornår
og hvor der afholdes orienteringsmøde til en
fælles annonce. Deadline er i uge 28.
Dette betales af PUK.
Hvad MR derudover annoncerer, er op til det
enkelte MR.

Orientering:
Ribe stift: Tilladelse givet til
Brejning til etabl. af automatisk
dørlås.
Esdh 754
Ribe stift: Frigivelse af arv efter
Kr. Mikkelsen til Troldhede MR.
Kontoen kan herefter lukkes.
Esdh 541
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