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 Grindsted d. 21. august 2013 
 
 
Referat fra Provstiudvalgsmøde mandag d. 26. august kl. 17.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 
7200 Grindsted.  
 
                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  
 

1.  
 
Godkendelse af dagsorden 

 

 
Dagsorden godkendt. 

 
2.  

 
 

 
Godkendelse og underskrift af referat fra 
mødet d. 30. maj 2013. 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
3.   

 
Menighedsråd: 

 Hejnsvig menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om igangsætning af 
følgende arbejder: 
 Udskiftning af hegn omkring kirkegården. 
 Maling af graverkontor, to toiletter, 

mandskabsrum og kapel. 
Menighedsrådet har tidligere, søgt om og fået 
tilladelse til at overføre overskud 2012 på 
193.218 kr. til formået. 

 Sdr. Omme menighedsråd: 
 Ansøger om tildeling af 5%-midlerne til dæk-

ning af udgifter afholdt i forbindelse med 
sprunget varmerør i konfirmandstuen. 
De afholdte udgifter forventes at løbe op i 
86.767 kr. 

 Ansøger om tilladelse til at bruge ca. 85.000 
kr. af kassebeholdningen til oprettelse af 
gårdspladsen v. præstegården. 

 Grindsted menighedsråd: 
Ansøger om tildeling af 5%-midlerne til dæk-
ning af udgifter til honorarer til menigheds-
rådsmedlemmer, på i alt 54.000 kr., da disse 
ikke er kommet med i de endelige budgetter. 

 
 
Hejnsvig menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at arbejderne 
igangsættes. 
 
Sdr. Omme menighedsråd: 
Forud for den endelige afgørelse tilskrives me-
nighedsrådet vedr. kassebeholdningens størrel-
se p.t. herunder størrelsen af hensatte midler 
samt likviditetsbehov resten af 2013.  
 
Grindsted menighedsråd: 
Provstiudvalget mener ikke udgifter til honorar 
til menighedsrådsmedlemmer kan anses for en 
uforudset udgift, og kan der med ikke anses at 
berettige til tildeling af 5% midler. Provstiud-
valget tilbyder i stedet menighedsrådet et likvi-
ditetslån af 5%-midlerne på 54.000 kr. Tilbage-
betales inden udgangen af 2014. Ligningsbelø-
bet for 2014 forhøjes med beløbet. 

 
4.  

 
Budgetter 2014 

 Endelige tal fra h.h.v. Billund og Vejle 
kommune. 

 Forberedelse af og drøftelse vedr. 2. Bud-
getsamråd. 

 
I Billund-delen af provstiet er der i forhold til 
ligningsønskerne ca. 400.000 kr.  
I Vejle-delen udgør ligningsbeløbet 22 mio. kr. 

  

 
5.  

 

 
Efterretninger: 

 P-plads v. Vonge kirke og Redskabshus v. 
Øster Nykirke kirke. 

 Gadbjerg sogn har ansøgt om og fået frigivet 

 
 
Punkterne blev taget til efterretning. 
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100.000 kr. til understrygning af Gadbjerg 
kirkes tag. 

 Give menighedsråd har ansøgt om og fået til-
ladelse til at få frigivet op til 1.000.000 kr. til 
dækning af udgifterne ved udskiftning af taget 
på præsteboligen Jernbanegade 25. 

 Ribe Stift har godkendt Farre menighedsråds 
låneansøgning på 950.000 kr. til finansiering 
af indvendig renovering af Farre kirke.  

 Ribe Stift har godkendt Randbøl menigheds-
råds låneansøgning på 600.000 kr. til finan-
siering af renovering af præsteboligen på 
Hærvejen 47 i forbindelse med præsteskifte. 

 Ribe Stift fremsender skrivelse vedr. fastsæt-
telse af takster for betaling for lørdagsbegra-
velser. 

 Indkøb: Ministeriet for Ligestilling og kirke 
har samlet eksempler på bedre indkøb inden 
for folkekirken under Økonomihåndbogen på 
Den Digitale Arbejdsplads. 

 Inspirationsmøde i Ribe Stift d. 29. august. 
 Årsmøde for Provstisekretærer 2. – 4. oktober 

2013.  

 
6.  

 
 

 
Opfølgning fra sidste møde: 

 Energitjenesten Midtjylland  

 
Der afholdes Tema-dag i Ribe Stift om energi. 
Energitjenesten Midtjylland inviteres til at del-
tage. 

 
7.  

 
 

 
Evt. 
 
 

 
Provsten orienterede om henvendelse fra JS 
Danmark vedr. folder om provstiet.  

 

Mødet sluttede kl. 21.15 
 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 


