
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 12. januar 2011 

 

 

Referat fra provstiudvalgsmøde Torsdag d. 6. januar 2011 i Kirkehuset, Grindsted.  

Mødet afholdtes i forlængelse af fællesmødet med distriktsforeningen. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 
Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 3. dec. 2010. 

 
Referatet blev underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Øster Nykirke: Ansøger om frigivelse af 15.391,00 fra 

henlæggelse til kirkegårdsmaskiner. 

Givskud: Anmoder om at der kan ske henlæggelse af 

100.000 kr. af overskud på driften for året 2010, til kirke-

renoveringen. 

Vester: Anmodning om at der indbetales ekstraordinært 

afdrag på lån vedr. nyt graverhus. 

Vester: Anmoder om, at der kan ske henlæggelse af 

10.000 kr. til kirkekalkning. 

Ringive: Anmodning om at der indbetales ekstraordinært 

afdrag på lån vedr. renovering af kirken. 

Ringive: Anmoder om frigivelse af 17.200 kr. fra hen-

læggelse til kirkegårdsmateriel 

 

 

 
Øster Nykirke: 
Provstiudvalget kan godkende, at der hæves 

15.391,00 kr. på konto til køb af kirkegårdsmaski-

ner jfr. faktura. 

Givskud: 
Provstiudvalget kan godkende, at der henlægges 

100.000 kr. til kirkerenovering i Givskud. 

Vester: 
Provstiudvalget anbefaler, at der indbetales ekstra-

ordinært afdrag på 29.907,80 kr. på lånet vedr. det 

nye graverhus. 

Vester: 
Provstiudvalget kan godkende at der hensættes 

10.000 kr. på særskilt prohiberet konto til kirke-

kalkning udvendig. 

Ringive: 
Provstiudvalget anbefaler, at der indbetales ekstra-

ordinært afdrag på 127.726,50 kr. på lånet vedr. 

renovering af kirken i Langelund. 

Ringive: 
Provstiudvalget kan godkende, at der hæves 17.200 

kr. fra kontoen vedr. henlæggelse til kirekegårds-

materiel. 

 

 

4.  

 

 

 

Kirkegårdstakster: 
Der indkaldes til første møde i uge 6.  

Deltagere: 

Bodil Quist, MR-formand Gadbjerg 

Anne Grethe Nielsen, Kirkegårdsleder Grindsted, 

Jesper Goth, Graver Øster Nykirke 

Niels Kaaberøl, Kirkeværge Grene 

 

 
Kort orientering om at arbejdet igangsættes i 

uge 6. Der udsendes indkaldelse til gruppens 

medlemmer. 

 

5.  

 

 

Udskiftning af Provstiets PC'er 
Iflg. planen skal provst og provstisekretær have ud-

 
Provstiudvalget godkendte udskiftning til bær-

bare pc’ere. Der forespørges i KM om provstiet 

kun skal betale differencen mellem prisen på 



Grene Provsti                                        

skiftet pc’ere i løbet af 2011. Der vil automatisk blive 

udskiftet til en stationær pc’er. Kirkeministeriet beko-

ster udskiftningen til stationære – medens provstiet 

selv skal betale for udskiftning til bærbare. 

Anmoder om i stedet at få bærbare og en dok. Dvs. en 

investering for provstiet i 2011 på 20.000 kr. 
 

fastnet og bærbar pc’er. 

 

6.  

 

Eventuelle forslag fra PU-medlemmerne om 

punkter til dagsorden til formandsmødet d. 

26. januar. 

 

 
Orientering om hvad provstisekretæren kan 

bruges til. 

Orientering om pilotprojekt m. Nørup omkring 

kontaktpersonopgaven. 

Henvendelse fra SKAT vedr. præsters frie tv-

programpakker. 

 

 

7.  

 

 

Henvendelse fra SKAT vedr. præsters frie 

tv-programpakker. 

 

 
Provstiudvalget blev orienteret om henvendelsen 

fra SKAT. 

 

8.  

 

Efterretningssager: 
 Brev fra Ribe Stift vedr. godkendelse af regnskab for 

Provstiudvalgskassen 2009 

 Opdateret afdragsprofil Langelund Kirke 

 

 
Provstiets regnskab for 2009 er godkendt uden 

bemærkninger. 

Overskud af årets drift, er blevet anvendt til 

ekstraordinært afdrag på lån vedr. renovering 

af Langelund Kirke. 

 

 

9.  

 

 

Evt.: 

 
Forslag om ”Brandemodellen” sættes på som et 

punkt på PU’s dagsorden. 

Ligeledes sættes ”Brandemodellen” på første 

budgetsamråd. 

 

 

10.  
 

 

Lukket møde: 

Orientering om personaleforhold i Provstiet. 

 

 

 
Der var intet til dette punkt. 

 

Afbud fra: Kim Søndergaard       

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 


