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Provstiudvalgsmøde, 26. oktober 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern
Åben dagsorden:
Afbud: Peder Vestersager. Kommende medlem Gravers Kjærgaard overværer mødet.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendes.

Pkt. 2

Revisor: Hvorledes forholder PU
sig til at give gaver i forb. med
div. begivenheder?

PU anbefaler, at beløbet holdes på et beløb
svarende til ”en blomst” kr. 300,00.
eksempelvis ved mærkedage, sygdom og
julehilsen. PU anmoder revisor om ikke at
gøre bemærkning inden for den grænse.

Pkt. 3

Skema vedr. investering.
Skema udsendes.

Skema godkendes til brug for MR og
udsendes.

Pkt. 4

Troldhede MR.: Ansøgning om
beplantning i skel mod nabo.
Ønsket er ny hæk.
Esdh 826

PU godkender plantningen af hæk. PU går
ud fra at der er enighed med naboen vedr.
hækken.

Pkt. 5

Hemmet - Sdr. Vium MR.:
Ansøgt driftsoverskud til
bolig/stalden: Skal de lægges i
frie midler eller anvendes til
flisebelægning/omlægningomsætning på KG i Sdr. Vium?
Esdh 928

KS deltager ikke under punktet.
PU anbefaler, at midlerne anvendes til
flisebelægning.
MR vil få bevilget de nødvendige midler til
renoveringen, når det bliver aktuelt.

Pkt. 6

Indkomne budgetter 2018:
samt Nr. Omme, Sdr. Bork og Nr. Bork,
Borris, Dejbjerg, Egvad, Faster,
Tarm, Troldhede og Væggerskilde er
Fjelstervang, Hemmet-Sdr. Vium, godkendt.
Hoven, Lyne, Lønborg, Rækker
Mølle, Skjern
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Pkt. 7

Lukket punkt.

Pkt. 8

Tarm MR.: Samarbejdsaftale
mellem Tarm og Egvad: Drift af
kirkegård.
Esdh 954

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

Pkt. 9

Rækker Mølle MR.: Renovering
af kirketårn: Overskud fra Bølling
graverhus kr. 174.077,00 samt
videreførte anlægsmidler til
klokkestol i Bølling kr. 19.400,00
ønskes overført til renovering af
kirketårn, hvor der pga. af råd
o.a. kommer til at mangle ca. kr.
200.000,00.
Esdh 772

PU godkender overførsel af overskud fra
graverhus til klokkestol samt renovering af
tårn. De resterende midler dækkes af frie
midler.

Pkt. 10 Fjelstervang MR.: Ansøgning om
udskiftning af ni vinduer i
Fjelstervang kirke, forventede
udgifter: kr. 346.425,00 ekskl.
moms i alt kr.433.031,25.
Esdh 736

GN deltager ikke under punktet.
PU anbefaler projektet og videresender til
stiftsøvrigheden.
Midlerne er bevilget.

Pkt. 11 Skjern MR.: Vedtægtsændring
på kirkegård.
Esdh 724

PIM deltager ikke under punktet.
PU godkender vedtægtsændringen i form af
et tillæg. Det undersøges nærmere om
lovligheden af reservation af gravsteder.

Pkt. 12 Borris MR.:
Forpagtningskontrakter:
Borris Vig
Borris præstegårdsjord
Esdh 956

PU tilbagesender forpagtningskontrakterne
og udbeder sig to gennemarbejdede
kontrakter fremsendt på ny.
MR er velkomne til at kontakte KS.
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Pkt. 13 Lukket punkt.

Pkt. 14 Videbæk MR.: Byggereferat nr.
13
Esdh 749

PU tager referatet til efterretning.

Pkt. 15 Faster MR.: Ansøgning vedr.
ændring af anlægsbevilling kr.
30.000,00 fra en hydraulisk
kantskærer til en letvægtsplæneklipper til skrå digeflader
o.a. Der ønskes indkøbt
(ombytning) en Stiga
plæneklipper med tilkøb af
tilkoblingsrive ca. kr. 50.000,00.
Esdh 958

PU godkender køb af plæneklipper og
dække de manglende midler, ca. 20.000,00
af frie midler.

Pkt. 16 Faster MR.: Ansøgning om
overførsel af ikke-forbrugte
anlægsmidler fra
kirkehusbyggeriet kr. 128.870,78
til frie midler.
Esdh 661

PU anmoder MR afdrage ekstra kr.
100.000,00 og lægge kr. 28.870,78 til de frie
midler.

Pkt. 17 KG-takster: Ønsker fra
kirkegårdsledere fra Ringkøbing,
Tarm og Skjern.
Esdh 959

PU godkender forhøjelserne som ønsket.
Taksterne gennemgås, når de nye takster
indarbejdes i november måned.
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Pkt. 18 Stauning MR.:
Forpagtningskontrakt ønskes
forlænget.
Esdh 960

PU godkender forlængelsen.

Pkt. 19 Nr. Vium-Herborg MR.: Orgel i
Herborg kirke. Budget vedlagt.
Esdh 635

PU fastholder den tidligere udmeldte ramme
på kr. 2.200.000,00. PU bevilger en
tillægsramme på max. kr. 500.000,00, da
ønsket er det særlige koncertorgel. PU
anmoder MR at få ”låst prisen”, så der ikke
kommer yderligere udgifter på det. PU vil
ikke strække sig yderligere.

Orientering:
Videbæk MR.: Byggeregnskab
for kapel.
Esdh 680
Videbæk MR.: Låneansøgning
kr. 448.000,00, godkendt pu
17.08.2017 er videresendt til
stiftsøvrigheden.
Esdh 740
Vorgod MR.: Orientering vedr.
kirkegårdskonsulentens bud på
fremtidens KG i Vorgod.
Esdh 952
Ringkøbing-Skjern kommune:
Oversigt over vedtaget budget
2018 d. 10.10.2017 o.a.
Esdh 881
Faster MR.: Byggeregnskab for
kirkehus
Esdh 661
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Pkt. 20 Kvartalsrapport 3./4
PU godkender kvartalsrapporten.
Kvartalsrapporten vedlagt samt
ekstra sider Ribe stift forlanger at
modtage.

