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 Grindsted d. 27. juni 2016 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde 30. maj 2016 kl. 17.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 11. maj 2016. 

 

Referat fra d. 11. maj 2016 blev god-

kendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Filskov sogns menighedsråd fremsender ansøg-

ning om tilladelse til etablering af vandingsanlæg 

på Filskov kirkegård.  

Der fremsendes kort m. indtegning af placering 

af rørledning og sprinklere. 

Tilbuddet lyder på 222.381 kr. incl. moms. Der 

er budgetteret med 200.000 kr. i budget 2016. 

Resten ønskes brugt af kassebeholdningen. 

 

(Såfremt nedgravning af slange sker dybere end 

30 cm., uden for gravstederne skal nationalmu-

seets kirkearkæologer inddrages.) 

 

 Gadbjerg sogns menighedsråd fremsender an-

søgning om køb af minilæser og gravramme fi-

nansieret af overskud fra regnskab 2015.  

Regnskabet viser et overskud på 198.000 kr.  

Udgift til minilæsser, gravramme og 4 hjulet ki-

stevogn: 129.400 kr. excl. moms eller 161.750 

kr. incl. moms. 

 

 Sdr. Omme sogns menighedsråd fremsender 

ansøgning om at 80.000 kr. indarbejdet i budget 

2016 til brug for udskiftning af hynder i kirken, i 

stedet må anvendes til udskiftning af vinduer i 

sydsiden af præstegården. 

Oprindelig var planen at male vinduerne i præ-

stegården og få nye glaslister sat på. Pris ca. 

50.000 kr. 

Jfr. indhentet tilbud koster udskiftning af vindu-

erne 110.975 kr. incl. moms.  

Menighedsrådet ansøger ligeledes om at den re-

sterende del på 30.975 kr. dækkes af 5%-mid-

lerne. (110.975 – 80.000 = 30.975 kr.) 

 

 
Filskov sogns menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at der etable-

res vandingsanlæg på Filskov kirkegård. 

Det bemærkes at såfremt nedgravning af 

slange sker dybere end 30 cm. uden for 

gravstederne, skal nationalmuseets kirke-

arkæologer inddrages. 

 

Gadbjerg sogns menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefales, at der kø-

bes minilæsser, gravramme og 4 hjulet ki-

stevogn og at finansieringen sker via over-

skuddet for 2015. 

 

Sdr. Omme sogns menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefales at de 80.000 

kr. bruges til udskiftning af vinduerne i 

præstegården. 

Dog er det en forudsætning at den reste-

rende del dvs. 30.975 kr. dækkes af kasse-

beholdning. Der kan ikke tildeles 5%-mid-

ler til projektet. Desuden anmodes menig-

hedsrådet, om at der indhentes endnu et til-

bud på opgaven forud for igangsættelse af 

opgaven. 

 

Peder Arvad har pr. tlf. d. 1. juni 2016 op-

lyst, at der er indarbejdet 30.000 kr. i bud-

get 2017 til brug for maling og reparation 

af vinduer i præstegården. 

4.   

Digitale Kirkegårdskort 

 

Det blev besluttet at tage emnet på 

budgetsamrådet. 
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Henvendelse fra Landinspektørcentret om 

oprettelse af ajourføringsaftale. 

   

 

5.  

 

Gennemgang af menighedsrådenes budgetter 

for 2017: 
 Grindsted kirkekasse v/Claus 

 Give kirkekasse v/ Elly 

 Grene kirkekasse v / Elin 

 Farre kirkekasse v/Kim 

 Hejnsvig kirkekasse v/ Jørn 

 Gadbjerg kirkekasse v/ Lone 

 Vorbasse-Skjoldbjerg kirkekasse v/Claus 

 Øster Nykirke kirkekasse v/ Kim 

 Vesterhede kirkekasse v/Elin 

Deadline 14 dage m. svar. 

 

Grindsted kirkekasse: 

Ingen visioner. 

Det fremgår at budgettet at der ved udgan-

gen af 2016 er opsparet 500.000 kr. til or-

gelrenovering. Fremgår ikke af budget 

2017 – opsparinger. 

Der er jfr. forklaring til budget 2017 indar-

bejdet opsparing på 250.000 kr. til renove-

ring af orgel – der fremgår ikke opsparing 

af budgettet. Hvor indgår disse i budget-

tet?  

Stor stigning i lønudgiften – bør forklares. 

Løn 2017 i alt: 7.108.900 kr. På kirkegår-

den en stigning på 636.100 kr. I forklarin-

gen fremgår at der er ansat én mand mere 

på kirkegården. Hvor indgår indtægten ved 

”udleje” af mandskab? 

 

Der er indarbejdet udgift til kalkning af 

Grindsted kirke på 480.000 kr. bør indgår 

på prioriteringslisten. 

 

Der er budgetteret med nyt lån på 

12.000.000 kr. vedr. renovering/udbygning 

af kirkehuset. 

 

Lav kassebeholdning pr. 31.12.15 

 

Give kirkekasse: 
Ingen visioner. 

Ingen kommentarer til nyt budget.  

Ønsker henlæggelser til stier på kirkegår-

den 100.000 kr. 

Note 4 kirkegård: Arbejde uden for egen 

kirkegård 155.000 kr.  

Nyt lån vedr. renoveringen af Give kirke 

på 7.000.000 kr. Rente og afdrag indregnet 

i budget. 

 

I budget 2016 er der medtaget renter 

225.000 kr. og afdrag: 450.000 kr. vedr. 

renovering af kirken. Bør give et overskud. 

 

Grene kirkekasse: 

Ingen visioner. 
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Ingen forklaringer. 

Store stigninger årsregnskab 2015 til bud-

get 2016 og 2017. 

Lønninger stigning 7% fra 2015 til 2017. 

Budgetterer med 100.000 kr. til renovering 

personalerum. 

Afdrag lån iflg. Ribe Stift 85.050 kr. 

Afrag lån iflg. budget: 105.000 kr.? 

 

Farre kirkekasse: 
Ingen visioner. 

Ingen bemærkninger. 

Udgifter øvrig drift kirkegård: 27.000 kr. 

til 42.000 kr.  

 

Hejnsvig: 

Ingen visioner. 

Ingen bemærkninger. 

Kirkegården stigning fra 2016 til 2017 på 

330.817 kr. ?? 

Årsregnskab 2015 udviser et overskud på 

220.978 kr. (Ligningen er tilsvarende i 

2017) 

Anskaffelser maskiner: 150.000 kr. 

Omlægning af p-plads: 100.000 kr. 

Budgetteret med låneafdrag 200.000 kr. 

iflg. afdragsprofil udgør halvårligt 51.448 

kr. i alt 102.896 kr.? 

Hvor indgår refusionen fra Vesterhede 

vedr. sognemedhjælper. 63.500 kr.? 

 

Gadbjerg: 

Visioner. 

Henlæggelse 50.000 kr. til indvendig kalk-

ning af kirken. 

Anskaffelse af ny løvsuger: 65.000 kr. 

Udenomsareal: 31.500 kr.  

Jfr. regnskabet 2015 er der købt en brugt 

løvsuger ? 

Lønnen stiger kraftigt – hvad er årsdagen. 

Videreførte anlægsmidler 624.425 kr. 

overskud v. nyt tag Gadbjerg kirke. ?? Jfr. 

bilag vedhæftet 2015. Er der ikke betalte 

regninger? Eller er det et overskud. 

 

Vorbasse: 

Ingen bemærkninger.  

Ingen visioner. 

Det fremgår af 3 års planen at man ønsker 

at bygge ny præstebolig. 



Grene Provsti                                        

 

Øster Nykirke: 

Stor stigning i lønninger. 

Kirkelige aktiviteter 

Diakonal virksomhed stiger 

Gudstjenester 

Nyt lån til nyt maskinhus/toiletbygning. 

800.000 kr. Afdrag 100.000 kr. og renter: 

20.000 kr. 

 

Vesterhede: 

Ingen bemærkninger. 

Ingen visioner. 

Kirkelige aktiviteter: Budget 2016 og 2017 

er ca. 50.000 kr. over forbrug i 2014 og 

2015. (Ca. 15%) 

Kirkegård: Budget 2016 og 2017 er ca. 

40.000 kr. over forbrug  2014 og 2015.( ca 

15%) 

 

A 

6.  

 

Efterretninger: 
 Nørup og Randbøl menighedsråd fremsender be-

slutning om sammenlægning af de to menigheds-

råd til videre behandling af tjenstlig vej. 

Menighedsrådene har besluttet at navnet på det 

nye fælles menighedsråd er: Randbøl-Nørup me-

nighedsråd. 

 

 Gadbjerg og Givskud menighedsråd fremsender 

beslutning om sammenlægning af de to menig-

hedsråd til videre behandling ad tjenstlig vej.  

Menighedsrådene har besluttet at navnet på det 

nye fælles menighedsråd er: Givskud-Gadbjerg 

menighedsråd. 

 

 Give menighedsråd har fremsendt låneansøgning 

til finansiering af renoveringen af Give kirke. 

Lånebeløb: 7.000.000 kr. Er videresendt til be-

handling i Ribe Stift. 

  

Punkterne blev taget til efterretning. 

7.  Evt. Intet til punktet. 

 

Afbud fra: Karl Lund. 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/Formand   Næstformand 
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Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

        

Elly Christensen    Kim Søndergård  

  

 

    

Lone H. Ovesen   

    

 

 


