
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 18. november 2015. 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmødet onsdag d. 11. november 2015 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirke-

gade 22, 7200 Grindsted. 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

provstiudvalgsmødet d. 20. oktober 2015. 

 

Referatet fra provstiudvalgsmødet d. 20. 

oktober 2015 blev godkendt og under-

skrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Grindsted menighedsråd v. Kirke-

gårdsudvalget fremsender anmodning 

om tilladelse til udskiftning af Omo-

rika-gran til taks tog enebær i afdelin-

gerne A1, A2, L1 og L2.  

Begrundelsen for udskiftningen er, at 

Omorika grantæerne har nået en alder 

hvor de dør, og trænger derfor til ud-

skiftning. 

Der medsendes tegning over området, 

samt folder om Grindsted kirkegård. 

 Grindsted menighedsråd v. Kirke-

gårdsudvalget fremsendes ansøgning 

om tilladelse til etablering af nye urne-

gravpladser på Sønder Kirkegård. 

Ansøgningen begrundes med, at synes 

at være rigeligt af traditionelle gravste-

der, hvorimod der vil blive mangel på 

traditionelle urnegravpladser. 

Der medsendes tegning over området 

samt folder om Grindsted kirkegård. 

 Give menighedsråd fremsender pro-

jekt med budgetoverslag vedr. re-

staurering af Give Kirke. Menigheds-

rådet anmoder om Provstiudvalgets 

stillingtagen til budgetoverskridelse i 

forbindelse med projektet.  
Det fremgår at den medsendte følgemail 

fra VMB arkitekter, at budgetoverskri-

delsen sker som følge af:  

- ændringer i projektet siden konkurren-

ceforslaget 

- landskabsarkitektarbejdet 

- dyrere materialer så som egepodier og 

teglgulve 

- ny indvendig trappe til kælder 

- udgifter til akustiske beregninger og 

forundersøgelser af murværket er ikke 

medtaget 

 
Grindsted menighedsråd: 

Provstiudvalget kan godkende, at Omorika gran ud-

skiftes til taks og enebær i afdelingerne A1, A2, L1 

og L2. 

 

Grindsted menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende at der etableres nye 

urnegravpladser på Sønder Kirkegård, som beskre-

vet i den fremsendte ansøgning. 

 

Give menighedsråd: 

Provstiudvalget ønsker at fastholde budgetsamrå-

dets tilladelse til der kan lånefinansieres 9.000.000 

kr. til brug ved restaureringen af Give kirke. Resten 

af projektet må finansieres ved: 

 Brug af opsparede midler eller 

 En opdeling af projektet i mindre 

projekter – hvoraf et eller flere 

udskydes til et senere tidspunkt. 

Det kan f.eks. være ombygning v. 

orgel og kælder eller adgangs-

stier. 

 

Med hensyn til finansieringen af den Kunstneriske 

udsmykning, skal dette ske ved tilvejebringelse af 

Fondsmidler. Provstiudvalget gør opmærksom på, 

at projektet vedr. udsmykning skal sendes til god-

kendelse af tjenstlig vej forud for igangsætning. 

 

Selve projektet er sendt til endelig behandling/god-

kendelse i stiftet. 
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- kunstprojektet søges dækket ved 

fondsmidler 

 

Det oprindelige budgetoverslag lyder 

på: 

                                  7.200.000 kr. 

+ moms                     1.800.000 kr. 

I alt                            9.000.000 kr. 

 

Der er i budgettet for 2016 taget ud-

gangspunkt i et stiftsmiddellån på 

                                   9.000.000 kr. 

 

Budgetoverslaget lyder på: 

                                   8.780.000 kr. 

+ moms                      2.195.000 kr. 

I alt                          10.975.000 kr. 

Dertil kommer ”Kunstnerisk udsmyk-

ning”:                        1.065.000 kr. 

+ moms                        266.250 kr. 

I alt                           1.331.250 kr. 

Til denne del søges fondsmidler. 

 

 Sønder Omme menighedsråd frem-

sender anmodning med henstand med 

tilbagebetaling af den resterende del af 

lånet i 5%-midlerne på 50.000 kr. Belø-

bet skal efter planen tilbagebetales se-

nest d. 15. dec. 2015.  

Baggrunden for ansøgningen er at det er 

konstateret, at der ved budgetlægning i 

årene 2011 – 2016 ikke er medtaget el-

udgift for præstegård og konfirmand-

stue med ca. 30.000 kr. pr. år. 

 

 Øster Nykirke menighedsråd 
Fremsender specificeret udbudspris ef-

ter afholdt licitation af Øster Nykirke 

maskinhus.  

Det oprindelige budget lød på 570.000 

kr.. efter licitationen d. 3. november 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønder Omme menighedsråd: 
Forud for endelig afgørelse af anmodning om hen-

stand med tilbagebetaling af den resterende del at 

lånet i 5%-midlerne på 50.000 kr. anmoder Provsti-

udvalget om at får tilsendt: 

 et byggeregnskab vedr. byggeri af mand-

skabsbygning og  

 likviditetsbudget for resten af 2015.  

 

Begge dele bedes fremsendt til behandling på Prov-

stiudvalgsmødet d. 1. december. Materialet bedes 

indgå i Grene Provsti senest mandag d. 30. novem-

ber 2015 kl. 12.00. 

 

Når provstiudvalget har modtaget byggeregnskabet 

samt likviditetsbudget vil provstiudvalget taget en-

delig stilling til fornyelse af lånet af 5%-midlerne. 

Det skal bemærkes, at såfremt lånet i 5%-midlerne 

forlænges, skal lånet iflg. provstirevisor tilbagebe-

tales, men kan efterfølgende udbetales igen. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende det fremsendte bud-

get. Der foreslås en længere afdragstid på lånet så-

ledes den årlige påvirkning af budget og regnskab 

ikke er større end det for det oprindelig godkendte 

budget. 

Momsrefusionen ved byggeriet skal bruges til eks-

traordinært afdrag på lånet.  

 

4.  

 

Behandling af revisionsprotokollaterne for 

årsregnskab 2014 vedr. følgende kirkekasser: 
 Farre Sogns menighedsråd 

 Filskov Sogns Menighedsråd 

 Gadbjerg Sogns Menighedsråd 

 Give-Vorslunde Sogns Menighedsråd 

 

Revisionsprotokollaterne blev gennem-

gået og godkendt for: 
 Farre Sogns menighedsråd 

 Filskov Sogns Menighedsråd 

 Gadbjerg Sogns Menighedsråd 

 Give-Vorslunde Sogns Menighedsråd 
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 Givskud Sogns Menighedsråd 

 Grene Sogns Menighedsråd 

 Nørup Sogns Menighedsråd 

 Randbøl Sogns Menighedsråd 

 Ringive-Lindeballe-Langelund Sog-

nes Menighedsråd 

 Sønder Omme Sogns Menighedsråd 

 Thyregod-Vester Sogns Menigheds-

råd 

 Vesterhede Sogns Menighedsråd 

 Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menig-

hedsråd. 

 Øster Nykirke Sogns Menighedsråd 

 

Revisionsprotokollaterne skal senest behandles af me-

nighedsrådene d. 15. oktober og af Provstiudvalget d. 

15. november. 

 

Til orientering har følgende menighedsråd ansøgt om 

og fået tilladelse til senere fremsendelse af den be-

handlede revisionsprotokollat.  

 Grindsted menighedsråd 

 Hejnsvig menighedsråd 

 Nollund-Urup menighedsråd 

 Stenderup menighedsråd 

 Givskud Sogns Menighedsråd 

 Grene Sogns Menighedsråd 

 Nørup Sogns Menighedsråd 

 Randbøl Sogns Menighedsråd 

 Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes 

Menighedsråd 

 Sønder Omme Sogns Menighedsråd 

 Thyregod-Vester Sogns Menighedsråd 

 Vesterhede Sogns Menighedsråd 

 Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menigheds-

råd. 

 Øster Nykirke Sogns Menighedsråd 

 

 
Menighedsrådene anmodes om, at behandle prov-

stiudvalgets godkendelse af revisionsprotokolla-

terne på det næste menighedsrådsmøde – og up-lo-

ade beslutningsprotokollen fra dette møde i DATA-

ARKIVET senest fredag d. 22. januar 2016. 

 

Årsregnskabet offentliggøres på www.sogn.dk. d. 

2. februar 2016. 

 
Følgende fremgår af Cirkulære nr. 10317 af 

12/12/2014 § 8 stk. 4 (Cirkulære om kirke- og 

provstiudvalgskasernes budget, regnskab og revi-

sion m.v.): 

 
Stk. 4. Provstiudvalget godkender det reviderede 

regnskab senest den 15. november under hensynta-

gen til provstirevisors erklæring og revisionsproto-

kollen samt menighedsrådets eventuelle bemærk-

ninger hertil. Menighedsrådet skal herefter be-

handle provstiudvalgets bemærkninger på et me-

nighedsrådsmøde og indføre beslutningen herom i 

menighedsrådets beslutningsprotokol. 

 

5.  

 

Behandling af Ribe Stifts behandling af års-

regnskabet og revisionsprotokollatet for PUK 

2016.  
Ribe stift har ved brev af d. 2. november 2015 

godkendt årsregnskabet for PUK 2014 uden be-

mærkninger. 

 

Ribe Stift har godkendt årsregnskabet 

for PUK 2016 

PU tog det til efterretning. 

 

 

6.  

 

Godkendelse af endeligt budget for PUK 

2016. 

 

Årsbudget 2016 er blevet afleveret til 

provstiet 

 

Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 

11-11-2015 21:33 

 

7.  

 

Opsamling fra Inspirationsmødet med ”Kir-

kernes Hus” i Fredericia 

 

Provstiudvalget opsamlede på Inspirati-

onsmødet. 

  

   

http://www.sogn.dk/
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8.  

 

Orientering fra Inspirationsmødet i Ribe 

Stift d. 3. november v. Jørn og Claus. 

Jørn og Claus refererede fra Inspirati-

onsmødet i Ribe Stift. 

 Reformationsjubilæet 

 Flygtningesituationen hvordan kan 

man evt. gribe situationen og få 

kontakt. 

 

9.  

 

Efterretninger:  
 Ansøgning fra Gadbjerg menighedsråd vedr. 

revneudbedring – er videresendt ad tjenstlig 

vej til Ribe Stift til høring af relevante instan-

ser. 

 Orientering v. Jørn vedr. ombygning af ”Kir-

kehuset” – hvis der har været afholdt møde 

(provstisekretæren foreslår dette som et fast 

punkt under ”Efterretninger” – bare så vi hu-

sker det ) 

 

Efterretningerne blev gennemgået. 

 

 

10.  
 

Evt. 

 

Intet til punktet. 

 

Afbud fra: Karl Lund 

Mødet sluttede ca. kl. 22.00 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand for provstiudvalget  Næstformand 

 

 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Elly Christensen   Lone H. Ovesen 

 

 

 

 

    

Kim Søndergård   

 

 


