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Mødet sluttede kl. 22.20

Mødepunkt Referat

1 - Tibirke MR - Ansøgning om Indvendig kalkning af
kirken

Ansøgning fra Tibirke:
Brev af 14-04-2020. Tibirke MRs arkitekt fremsender
ansøgning ad tjenestevejen om indvendig- og
udvendig kalkning af Tibirke kirke.
Ansøgningen er vedlagt Nationalmuseets rapporter,
Arbejdsbeskrivelse, Tilbud, Licitationsresultat, m.v. 
Vedlagte tilbud/overslag lyder på kr. 1.261.838,75.
 
Der ansøges hhv.:
- godkendelse af projektet ad tjenestevejen
- godkendelse af finansiering 
 
Info. til punktet:
Provstiet har ikke tidligere modtaget noget
vedrørende projektet.
 
Finansiering afhænger af PUs godkendelse af
ansøgning om konvertering der blev udsat på PU
mødet d. 18-02-2020.
Ansøgning om konvertering er til genbehandling på
aftenens anden PU-dagsorden.
Såfremt PU godkender Tibirkes ansøgning om
konvertering vil del-finansiering bestå af
nedenstående dele.
 
På budget 2020 ses 2 x anlægsspecifikation på bilag
3, begge med titlen Indvendig kalkning af kirken:
- én hvor kr. 103.903 står noteret som overført fra
tidligere år.
- én hvor kr. 250.000 er afsat i budget 2020 til
projektet.
 
Derudover er d. 18/2 ansøgt konvertering af frie
midler:

Projektet fremsendes til Stiftsøvrigheden med
provstiudvalgets anbefaling.
 
 



Frie midler i alt 31. december 2019 kr 225.225,60
Heraf ansøges overført kr 125.225,60 til ind- og
udvendig kalkning af kirken.
 
På styring anlægsaktiviteter 2019-2020 overføres
ubrugt beløb fra udvendig kalkning kr. 150.000
samt ubrugt beløb 35.000 til dørtrin i våbenhus
(indgår også i projektet)
 
Desuden har Tibirke anmodet om følgende:
Tibirke menighedsråd anmoder provstiudvalget om
godkendelse af at følgende rest anlægsbeløb
overføres fra oprindelig disponering til anvendelse
som finansiering af ind- og udvendig kalkning af
kirken.
  1. Truck restbeløb efter indkøb af katafalk kr
13.016,63
  2. Ombygning af kapel m.v. restbeløb kr 380.744,00
  3. Træer og hække på kirkegården (opr. kr 40.000)
restbeløb kr 87,00
  = Uforbrugte anlægsmidler til anden anvendelse
(konvertering) i alt kr 393.847,63
 
I alt kr. 1.057.976,23

Sager:
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)

Bilag:
Tibirke Kirke, kalkning, 20.04.14 ansøgning om
kalkning, 18.10.09 Natmus, Tibirke Kirke,
kalkningstjeneste, 19.12.01 Byggesags- og
arbejdsbeskrivelse, 20.01.17 licitationsresultat,
20.01.17 Øens, tilbud, 20.02.02 Natmus, Tibirke
Kirke, inventar, 20.02.03 Natmus, Tibirke Kirke,
kalkningstjeneste, 20.02.06 Frobenius, tilbud
inddækn. orgel, 20.02.26 Abildgaard, Brev og
CV.docx, 20.02.26 Abildgaard, tilbud afdækning
historisk inventar, 20.02.26 Abildgaard, tilbud
klimastyring, 20.03.12 Budget, SV Til Tibirke MR Er
stiftsøvrigheden ansøgt om ind- og udvendig
kalkning samt nyt altertæppe. (STPR F2 792999)
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