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Provstiudvalgsmøde, 6. april 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern 

 
Åben dagsorden:  
 
Afbud: Peder Vestersager 

 
Pkt. 1 
 

 
Godkendelse af dagsorden. 

 
Rettelse til pkt. 17: Lån kr. 195.000,00. 
Dagsorden godkendt. 
 

 
Pkt. 2 
 

 
Sikkerhedskonsulent Jesper 
Lærker besøger PU kl. 13.00 
 

 
Orientering om sikkerhed i forb. men 
kirkehuse o.a. 

 
Pkt. 3 
 

 
Videbæk MR.: Licitationsresultat 
i alt kr. 3.729.239,99. 
Esdh 749 
 

 
KL deltager ikke under punktet. 
PU godkender licitationsresultatet. 

 
Pkt. 4 
 

 
Ribe domprovsti: Udgift vedr. 
folkemøde ”Hvad så Luther” kr. 
23.000,00 søges dækket af 
Skjern provsti. 
Esdh 902 
 

 
PU godkender brug af kr. 23.000,00 til 
dækning af folkemødet ”Hvad så Luther”. 
Beløbet betales af PUK. 

 
Pkt. 5 
 

 
Brejning MR.: Honorar til MR. 
 

 
PU godkender honorar til MR. 

 
Pkt. 6 
 

 
PU: RAMS – i fremtiden? 

 
Drøftes på budgetsamråd, om der ansættes 
en person for alle MR, så samtlige skoler 
kontaktes. Hvad vil provstiet med RAMS. 
Måske skal der ansættes en skole-kirke-
person. 
 

 
Pkt. 7 
 

 
Lukket punkt. 
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Pkt. 8 
 

 
Rækker Mølle MR.: Ansøgning 
vedr. reparation af klokkestabel 
ved Sædding kirke, budgetsat i 
2016 kr. 60.000,00. 
Esdh 903 
 

 
PU anbefaler projekt for reparation vedr. 
klokkestabel og videresender til stiftet. 
PU anmoder MR om et økonomisk overslag. 

 
Pkt. 9 
 

 
Rækker Mølle MR.: Vedr. 
kirketårn i Finderup; der er afholdt 
licitation på kr. 1.454.640,00, 
234.000,00 billigere end 
budgetteret. 
Der er i 2015/2016 bevilget kr. 
726.000,00 samt kr. 860.000,00 i 
2017. MR afholder selv kr. 
102.000,00 af frie midler. 
Esdh 772 
 

 
PU godkender licitationen under betingelse 
af at MR overholder betingelserne fra stiftet 
godkendelse. 

 
Pkt. 10 
 

 
Lønborg MR.: Ansøgning om 
salg af et stykke skov ca. 6.120 
m2 til kr. 44.900,00 kontakt til 
Donslund Mølles Dambrug, der 
betaler omkostninger til 
udfærdigelse af dokumenter, 
arealoverførsel samt tinglysning 
af skøde. 
Esdh 692 
 

 
KS: Finder det er en rimelig pris for arealet – 
karakteren af arealet taget i betragtning. 
PU godkender salget af det lille stykke jord. 
PU anbefaler midler tilgår 
præstegårdsudvalget i Tarm pastorat, 
øremærket til Lønborg bolig. 
 

 
Pkt. 11 
 

 
Lønborg MR.: Ansøgning om 
brug af ovenstående midler jv. 
pkt. 10 til brug ved 
præsteboligen, så der kan 
etableres læskærm af plexiglas 
o.a. Der er i 2017 bevilget kr. 
30.000,00 til forbedring af 
eksisterende terrasse. 
Esdh 904 
 

 
Præstegårdsudvalget administrerer midlerne 
herfra. Således også brug af midler til 
terrasse ud over bevilget kr. 30.000,00. 
Cc formand for pr-gårdsudvalget. 
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 Pkt. 12 
 

 
Dejbjerg MR.: Byggeregnskab 
vedr. kirkerenovering foreligger: 
Ansøgning vedr. restbeløb i 
forbindelse med kirkerenovering. 
Der er kr. 363.919 kr. tilbage, 
hvor der er godkendt overførsel 
af kr. 200.000,00 til renovering af 
præsteboligen. MR ansøger om 
overførsel af restbeløb kr. 
163.919,00 til dækning af udgifter 
til lejebolig samt dækning af 
manglende boligbidrag.  
Er der yderligere midler tilbage, 
ønskes disse midler brugt til 
renovering af udearealerne ved 
boligen. 
Esdh 533 
 

 
PU godkender brug af midlerne som 
beskrevet i ansøgningen. 
PU anmoder MR om et regnskab for 
renovering af præsteboligen samt udgifter og 
manglende indtægter i forbindelse med leje 
af anden bolig. 

 
Pkt. 13 
 

 
Troldhede MR.: Vedtægter for 
KG. 
Esdh 891 
 

 
PU godkender vedtægterne for KG. 

 
Pkt. 14 
 

 
Troldhede MR.: Ansøgning vedr. 
overskud fra anlægsarbejde 
bevilget i 2014 kr. 307.121,00 
med godkendt overførsel af 
19.05.2016 fra PU fra anlæg til 
drift kr. 294.308,00.  
Restbeløb heraf kr. 12.813,00 
ansøges overført til 
driftskapitalen. 
Esdh 905 
 

 
PU godkender overførsel af restbeløb fra 
anlægsarbejder til drift kr. 12.813,00. 

 
Pkt. 15 
 

 
Troldhede MR.: Ansøgning om 
overskud fremkommet efter end 
anlægsarbejde (omfugning, 
udskiftning af vinduer, omfugning 
af kirke, kapel) i alt kr. 16.272,00 
overføres til driftskapital. 
Esdh 905 
 

 
PU godkender overførsel af restbeløb fra 
anlægsarbejder til drift kr. 16.272,00. 
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Pkt. 16 
 

 
Budget 2018: Foreløbige 
regnskabstal for 2016 samt 
meget foreløbigt budgetforslag fra 
provstiet. 
Opdateret udgave udsendes efter 
1. april, da ikke alle regnskaber er 
afleveret. 
 

 
Der tages forbehold for ændringer for renter 
og afdrag samt andre ændringer i forhold til 
evt. ansættelser o.a. 
PU godkender de foreløbige tal, der 
udmeldes før påske. 
 

 
Pkt. 17 
 

 
Brejning MR.: Ansøgning om 
likviditetslån kr. 421.000,00 til 
indkøb af plænetraktor samt 
løvsuger. MR vil ansøge om 
bevilling af beløbet i budget 2018. 
Esdh 870 
 

 
Rettelse: Lånet er kr. 195.000,00. 
PU anmoder om en forklaring på behovet for 
en maskine af den størrelse. Kommer der 
evt. en besparelse på arbejdstimer? 
Hvis PU modtager fyldestgørende forklaring 
bevilger PU et lån på kr. 
150.000,00/195.000,00 jf. forklaring til indkøb 
af en multimaskine. Midlerne skal 
tilbagebetales indenfor 1 år efter lånet er 
udbetalt. 
PU godkender således en anlægsbevilling til 
2018 på kr. på det lånet beløb. 
 

  
Orientering: 
 
Tilbud i forbindelse med 
energimærkning: 
Jesper Sottrup-Jensen har bedt 
firmaerne rette tilbuddene ind, så 
de er sammenlignelige. I Skjern 
provsti drejer det sig om én 
bygning: I Hemmet. 
 

 
 

Ref: hbry 
 
 
 
 
 


