
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 12. maj 2016 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 11. maj 2016 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. 9. februar 2016 og. 4. april 2016. 

 

Referaterne blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

Sognepræst Solvej Paabøl Andersen, Grene 

Sogn, fremsender ansøgning om støtte til ud-

dannelse som stress coach. 

 
Provstiudvalget kan anbefale, at der gives en un-

derskudsgaranti til dækning af kurset på 19.000 kr.  

Såfremt der modtages støtte fra anden side, dækkes 

denne del ikke.  

 

4.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Øster Nykirke menighedsråd fremsender an-

søgning om at måtte overføre overskud fra 2015 

på i alt 355.790 kr. sådan: 207.722,83 kr. fra 

2015 til 2016 vedr. ”Ny parkeringsplads i 

Vonge”. Beløbet er budgetteret i 2015. 

Ansøger desuden om, at måtte overføre resten af 

overskuddet fra 2015 på 148.067,82 kr. til 2016 

til nedbringelse af lånebehovet vedr. maskinhu-

set. 

 

 Vesterhede menighedsråd fremsender ansøg-

ning om at måtte overføre overskud fra 2015 på 

79.072 kr. til 2016. Reelt er der er overskud ift 

budgettet på 157.646 kr. 

Beløbet ønskes anvendt på: 

- nye/renovering låger i tårn samt  

- renovering af graverkontor. 

 
Øster Nykirke menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at overskud fra 2015 

på 355.790 kr. overføres sådan til brug i 2016: 

207.722,83 kr. overføres til brug for projektet ”Ny 

parkringsplads i Vonge”. 

Resten af overskuddet på 148.067 kr. kan overføres 

til nedbringelse af lånebehovet ved opførelse af 

maskinhus. 

 
Vesterhede menighedsråd:  

Provstiudvalget kan anbefale at overskud på 79.072 

kr. overføres til 2016 til brug for dækning af 

nye/renovering af låger i tårn samt renovering af 

graverkontor.  

Det budgetterede brug af kassebeholdningen på 

78,000 kr. kan forblive i kassebeholdningen til brug 

for reparation af utæt tag på kirken. 

 

I forbindelse med nybesættelse af ledig graverstil-

ling er provstiudvalget enig om, at anmode menig-

hedsrådet om at få opmålt kirkegården så der gives 

en fornemmelse af hvor stor den reelle stilling er.  

Provstiudvalget afholder udgiften til opmålingen. 

 

5.  

 

Ansøgning om 5.000 kr. fra projektet ”Lyt til 

danske salmer” – www.lyttildanskesalmer.dk 
 

Følgende meddelelse er, udsendt af KM via DAP’en : 

”….Provstiudvalget må kun finansiere lokale udgifter 

og ikke yde støtte uden en konkret modydelse.  

Provstierne bør derfor ikke give støtte til projektet” 

Kirkeministeriets Økonomikontor 

 
Jfr. KM’s meddelelse kan Provstiet ikke støtte pro-

jektet. 

 

 

 

 

 

http://www.lyttildanskesalmer.dk/
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6.  Synsudskrifter fra menighedsrådene: 
Thyregod-Vester menighedsråd fremsender synsrap-

porter vedr. syn foretaget over: (udsat fra sidste 

møde) 

 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: (udsat fra sidste møde) 

 Grindsted kirke og kirkegård og 

 Østerbrogade 2, d. 8. marts 2016. 

 

Gadbjerg menighedsråd fremsender synsrapporter 

vedr. syn foretaget over: (udsat fra sidste møde) 

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

 

Grene menighedsråd fremsender synsrapporter vedr. 

syn foretaget over: (udsat fra sidste møde) 

 Grene Gl. kirkegård 

 Grene kirke og kirkegård med tilhørende bygnin-

ger. 

 Billund kirke 

 Præsteboligen Præstevang 1 A 

 Præsteboligen Skovparken 112. 

Synene er gennemført d. 1. marts 2016. 

 

Sønder Omme menighedsråd fremsender synsrappor-

ter vedr. syn foretaget over: 

 Sønder Omme kirke og kirkegård 

 Præsteboligen Linde Allé 1 

Synene er gennemført d. 2. og 3. marts 2016. 

 

Givskud menighedsråd fremsender synsrapporter 

vedr. syn foretaget over:  

 Givskud kirke og kirkegård 

 Præsteboligen Søndergårdvej 16, Givskud 

 

Synsudskifterne blev taget til efterretning 

og godkendt. De nævnte mangler kan ud-

føres forudsat der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

 

 

7.  

 

Synsudskrifter fra provstesyn foretaget d. 29. 

marts 2016 over: 

 
 Vorbasse kirke og kirkegård 

 Vorbasse Sognehus 

 Skjoldbjerg kirke og kirkegård 

 Præsteboligen, Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse 

 

Synsudskrifter fra provstesyn foretaget d. 5. 

april 2016 over: 
 Nørup kirke og kirkegård 

 Randbøl kirke og kirkegård 

 Præsteboligen Hærvejen 47, Randbøl 

 Præsteboligen Præstens Ager 2, 7182 Bredsten 

 

Synsudskifterne blev taget til efterretning 

og godkendt. De nævnte mangler kan ud-

føres forudsat der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 
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Synsudskrifter fra provstesyn foretaget d. 6. 

april 2016 over: 
 Vonge Kirke, kirkegård og kirkehus 

 Øster Nykirke kirke og graverhus 

 Præsteboligen Øster Nykirke, 

 Indflytningssyn Præsteboligen Jernbanegade, 

Give 

 

8.  

 

 

Behandling af årsregnskab 2015 for Grene 

Provstiudvalgskasse. 

 

Årsregnskabet for Grene Provstiudvalgs-

kasse for 2015 blev godkendt med et over-

skud på 176.187 kr. 

 

Årsregnskabet er endeligt afleveret i Øko-

nomiportalen d. 23. maj 2016 kl. 10.27 

 

Årsregnskabet skulle have været behandlet 

på det forrige Provstiudvalgsmøde d. 4. 

april 2016, men er udskudt p.g.a. provsti-

sekretærens sygdom. 

 

9.  

 

Behandling af forslag til budget 2017 for 

Grene Provstiudvalgskasse. 

 

Der er udarbejdet et forslag til budget 2017 

for PUK med et samlet ligningsbeløb på 

2.046.383 kr. 

 

Budgettet er afleveret i Økonomiportalen 

d. 23. maj 2016 kl. 10.16 

 

10.  
 

Drøfteler vedr. budgetgennemgang for kirke-

kassernes budgetter for 2017 – herunder: 
 Fordeling af budgetter mellem PU-medlemmerne 

(I får de samme som tidligere år) 

 Inspirationsskema (Claus har lovet at hjælpe med 

at opdatere) 

 Specielle fokusområder?  

Forslag modtages gerne 

 Aftale om hvem der foretager henvendelser til 

MR såfremt der evt. er områder i budgettet der 

ønskes uddybet. 

 

Der blev uddelt forskelligt materiale til 

brug ved gennemgangen af budgetterne for 

2017, herunder fordeling af budgetterne til 

gennemgang hos PU-medlemmerne. 

 

Desuden blev fokusområder drøftet. Prov-

stiudvalget ønsker at have fokus på opspa-

ringer og at der er forklaringer til udvidet 

drift/anlæg samt større engangsudgifter. 

 

Provstiudvalgsmedlemmerne ønsker at 

kunne henvende sig direkte til regnskabs-

førerne med evt. opklarende spørgsmål. 

Regnskabsføreren kan evt. henvise til MR 

såfremt der kræves yderligere forklaring. 

Der sendes mail til MR og regnskabsfø-

rerne i provstiet. 

 

 

11.  
 

Efterretninger: 
Nollund-Urup menighedsråd har ansøgt om og fået tilla-

delse til at restbeløbet fra renoveringen af Nollund kirke 

på 72.681 kr. anvendes til installation af nyt varmesty-

ringssystem til 42.300 kr. + moms eller i alt 52.875 kr.  

 

Punktet blev taget til efterretning. 
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Evt. restbeløb kan anvendes til indkøb af nye hynder til 

Nollund kirke. 

 

12.  
 

Evt. 

 

Lilian og Jørn orienterede kort fra mødet i 

Vejle-Grene Budgetudvalg. 

 

Mødet sluttede kl. 19.30 

 

 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/Formand   Næstformand 

 

 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Elly Christensen    Kim Søndergård  

  

 

 

 

 

        

Lone H. Ovesen   Karl Lund 

    præsterepræsentant 

 


