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Pkt./Sag / Emneord / Resume
Beslutning
Afbud fra Karsten Kloster
Dagsorden
1

1982 / Det indledende budgetmøde
Provsten gennemgik de forskellige emner,
der var på dagsordenen til det indledende
budgetmøde, som blev afholdt
umiddelbart efter provstiudvalgsmødet.

Gennemgang af aftenens forløb. Bilag

2

2005 / Måbjerg – ansøgning fra pulje til
kirkens arbejde i relation til
asylansøgere, flygtninge og migranter
Provstiudvalget godkender
beløbsrammen. Udgiften refunderes efter
regning, som fremsendes til
provstikontoret inden årets udløb.

Måbjerg menighedsråds ansøgning af
22-03-2017 om kr. 4.380 fra
provstiudvalgskassens pulje til kirkens
arbejde med asylansøgere, flygtninge og
migranter til dækning af kontingent til KIS
(Kirkernes Integrations Samarbejde i
Holstebro kommune) . Bilag
3

2005 / Ellebæk – ansøgning fra pulje til
kirkens arbejde i relation til
asylansøgere, flygtninge og migranter
Provstiudvalget godkender
beløbsrammen. Udgiften refunderes efter
regning, som fremsendes til
provstikontoret inden årets udløb.

Ellebæk menighedsråds ansøgning af
22-03-2017 om kr. 5.603 fra
provstiudvalgskassens pulje til kirkens
arbejde med asylansøgere, flygtninge og
migranter til dækning af kontingent til KIS
(Kirkernes Integrations Samarbejde i
Holstebro kommune) . Bilag
4

2037 / Holstebro – ansøgning om
tillægsbevilling
Holstebro menighedsråds ansøgning af
27-03-2017 om ekstra bevilling på
kr. 103.500 til udskiftning af tag på
præsteboligen Helgolandsgade 74. Bilag

Godkendt. Overførslen af 5 % midler kan
imidlertid først ske efter d. 01-07-2017.

1

Til orientering
5

1252 / Måbjerg-Ellebæk præstebolig
Til efterretning.
Referat fra præstegårdsudvalgets møde d.
28-03-2017 m. provst og
præstegårdskonsulent Thomas MeedomBæck. Bilag

6

Præstegårdsudvalget forhandler om pris
og overtagelsesdato.

1975 / Måbjerg kirkekasse
Viborg Stiftsøvrigheds meddelelse af 17-032017 vedr. udbetaling af 7. rate kr. 450.000 Til efterretning.
af det bevilgede lån på kr. 3.500.000 til
dækning af udgifterne til byggeri af
kirkehus. Der resterer herefter kr.
1.069.221.

7

Evt.

Møder:
PU-møde 15-05-2017 kl. 14.00
PU-møde 12-06-2017 kl. 14.00
PU-møde 14-08-2017 kl. 14.00
Budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing
d. 21-08-2017 kl. 16.00 i Holstebro.
28-08-2017 Budgetsamråd kl. 18.00 med
PU og 19.00 med formænd og kasserere i
Måbjerg Kirkehus.
PU-møde 11-09-2017 kl. 14.00
PU-møde 23-10-2017 kl. 14.00
PU-møde 20-11-2017 kl. 14.00

Mødet slut: kl. 19.00

Referatet godkendt:
2

