
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 14. april 2016 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde mandag d. 4. april 2016 kl. 17.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

7200 Grindsted. 

 

Fængselspræst Kirsten Esbjerg deltog i punkt 3 – 4. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 9. februar 2016. 

 

Udsat 

 

3.  

 

Behandling af årsregnskabet for Østerby 

Kirke 2015. 
Årsregnskabet fremsendes til gennemlæsning før mø-

det. 

Fængselspræst Kirsten Esbjerg deltager i punk-

tet. 

Regnskabet blev gennemgået. Telefon-

udgifterne blev større end budgetteret. 

Dette skyldes indkøb af ny telefon. 

Regnskabets overskud anbefales brugt 

til ny elektronisk enhed i orglet. Anslået 

pris er kr. 25.000,00. 

 

4.  

 

Behandling af budget 2017 for Østerby 

Kirke. 
Budgettet fremsendes til gennemlæsning før mødet. 

Fængselspræst Kirsten Esbjerg deltager i punk-

tet. 

Budget gennemgået og vedtaget 

 

5.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Filskov menighedsråd har fremsendt ansøgning 

om at overskud fra 2015 på ca. 200.000 kr. over-

føres til 2016 til brug for restaurering og maling 

af bænke i Filskov kirke, samt til etablering af 

mindelund. 

 

 Give menighedsråd fremsender ansøgning om 

overførsel af overskud fra 2015 på 873.073 kr. til 

2016 til brug ved renovering af Give kirke. 

(Se særskilt fremsendt sagsfremstilling m.m.) 

 

 Farre menighedsråd fremsender ansøgning om 

overførsel af overskud fra 2015 på 122.618 kr. til 

2016.  

Beløbet ønskes anvendt til nye gravstedshække 

(50.000 kr.) + belægningssten (72.000 kr.) 

 

 

 Sønder Omme menighedsråd har fremsendt 

ansøgning til Ribe Stift med anmodning om at 

måtte afdrage ekstraordinært 444.716 kr. på lån 

 

Filskov MR: Overskuddet fra 2015 kan 

overføres, forudsat at MR udarbejder et 

projekt med prisoverslag, som indsen-

des til provstikontoret til godkendelse i 

Ribe stift. Dette gælder både renovering 

af bænke, samt etablering af mindelund. 

Det bør overvejes, hvorvidt budgettet 

for 2017 bør reguleres. 

 

Give MR: Overskud fra 2015 kan over-

føres og øremærkes renovering af Give 

kirke. Overskuddet fratrækkes lånebe-

hovet på kr. 9. mio., som PU har givet 

tilsagn om, således at det samlede låne-

beløb i forbindelse med kirkerenoverin-

gen andrager kr. 8,2 mio. Det skal sam-

tidig præciseres, at indkøb samt opsæt-

ning af kunst i kirkerummet skal finan-

sieres af eksterne midler.  
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nr. 7979-1 i juni 2016. Ribe Stift har sendt an-

søgningen til behandling i Grene Provstiudvalg. 

Beløbet udgør tilbagebetalt moms vedr. bygge-

riet på 352.716 kr. + ligningsbeløb anlæg 2015: 

92.000 kr. 

 

 Hejnsvig menighedsråd fremsender ansøgning 

vedr. etablering af yderligere urnegravsteder på 

Hejnsvig kirkegård. 

 

 Hejnsvig menighedsråd færdig behandling af 

ansøgning om overførsel af overskud fra 2015 til 

2016. 

 

Farre MR: Ansøgning om overførsel af 

overskud fra 2015 til anlæg på kirkegår-

den kan imødekommes. 

 

Sdr. Omme MR: PU imødekommer 

Sdr. Omme MR’s ansøgning om ekstra-

ordinært afdrag på lån 7979-1, svarende 

til den tilbagebetalte moms samt an-

lægsbeløb fra 2015. 

 

Hejnsvig MR: der er indsendt et kort 

med angivelse af ændringer foretaget i 

hånden. PU beder MR udarbejde en 

målfast beskrivelse af omlægning fra ki-

ste- til urnegravsted med indretning og 

materialevalg samt en beskrivelse af, om 

der er særlige form- og materialekrav til 

de nævnte urnegravsteder. Dette skal 

være PU i hænde, før en omlægning kan 

finde sted. 

 

Hejnsvig MR – Det ser ikke ud til, at 

MR’s arvemidler kan bringes i spil i 

forbindelse med kirkerenoveringen i 

Hejnsvig. PU ønsker oplyst, om MR har 

forslag til anden anvendelse.  

 

6.  

 

dkm har på opfordring fremsendt tilbud 

vedr. Grafisk profil og webdesign. 
(Tilbuddet er fremsendt i særskilt mail) 

 

Det blev besluttet at bestille en grafisk 

pakke indeholdende mail-opsætning. 

 

7.  

 

Synsudskrifter fra menighedsrådene: 
Thyregod-Vester menighedsråd fremsender synsrap-

porter vedr. syn foretaget over: 

 Thyregod kirke og kirkegård d. 4. marts 2016. 

 Vester kirke og kirkegård d. 26. feb. 2016 

 Vester sognehus d. 26. feb. 2016 

 Præsteboligen beliggende Skovlunden 90, Thy-

regod d. 4. marts 2016. 

 

Grindsted menighedsråd fremsender synsrapporter 

vedr. syn foretaget over: 

 Grindsted kirke og kirkegård og 

 Østerbrogade 2, d. 8. marts 2016. 

 

Gadbjerg menighedsråd fremsender synsrapporter 

vedr. syn foretaget over: 

 Gadbjerg kirke og kirkegård, d. 19. marts 2016. 

 

Grene menighedsråd fremsender synsrapporter vedr. 

syn foretaget over: 

 Grene Gl. kirkegård 

 

Udsættes til næste møde. 
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 Grene kirke og kirkegård med tilhørende bygnin-

ger. 

 Billund kirke 

 Præsteboligen Præstevang 1 A 

 Præsteboligen Skovparken 112. 

Synene er gennemført d. 1. marts 2016. 

 

8.  

 

Synsudskrifter fra provstesyn foretaget d. 29. 

marts 2016 over: 

 
 Vorbasse kirke og kirkegård 

 Vorbasse Sognehus 

 Skjoldbjerg kirke og kirkegård 

 Præsteboligen, Skjoldbjergvej 8, 6623 Vor-

basse 

 

 

Udsættes til næste møde. 

 

9.  

 

 

Behandling af årsregnskab 2015 for Grene 

Provstiudvalgskasse. 

 

Udsættes til næste møde. 

 

10.  
 

Efterretninger: 

 Aftale om 2 x opførelser af forestillingen 

”Katharina Luther Munkens Brud” fre-

dag d. 24. februar 2017 i Billund Kirke. 

Taget til efterretning. Det bør undersø-

ges, om der ikke må være flere end 100 

elever til den første opførelse. Efter det 

oplyste, kan der være ca. 300 i Billund 

kirke. 

11.  Evt.  

 

Mødet sluttede kl. 20.30 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/Formand   Næstformand 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

        

Elly Christensen    Kim Søndergård  

  

 

        

Lone H. Ovesen   Karl Lund 

    præsterepræsentant 


