
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 14. april 2011 

 

Referat fra provstiudvalgsmøde Onsdag d. 13. april 2011 kl. 19.00 i Kirkehuset, Grindsted. 

 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning: 

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 9. marts 2011 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Nørup menighedsråd: Anmodning om tilladelse til hen-

sættelse af 100.000 kr. fra kassebeholdningen til prohibe-

ret konto mrk.: Lys på kirken. 

Sdr. Omme menighedsråd: Tilbud på nedrilning af 

vandslanger og 10 vandstander på pæl. 

Filskov menighedsråd: Anmodning om tilladelse til 

hensættelser:  

- 20.000 kr. til maling af vinduer i kirken indven-

digt og udvendigt. 

- 25.000 kr. til brøndboring, da den gamle brønd 

blev slettet i forbindelse med byggeriet sidste år 

- 100.000 kr. til at markering for h.h.v. vej og par-

keringsplads. 

Stenderup menighedsråd: Anmodning om tilladelse til 

køb af ejendommen Østergårdsvej 7, Stenderup samt 

ansøgning om lån af stiftsmidler til finansiering af købet. 

Gadbjerg menighedsråd: Anmodning om tilladelse til 

omlægning af flisegange ved Gadbjerg Kirke. Ribe Stift 

tilbagesender anmodningen til behandling i Provstiudval-

get – jfr. sidste møde. 

Givskud menighedsråd: Anmodning om tilladelse til at 

budgetoverskridelse, i forbindelse med renove-

ring/istandsættelse af Givskud kirke, tages på kassebe-

holdningen. 

Sdr. Omme menighedsråd: Anmodning om tilladelse til 

at fjerne fliserne på gangen fra våbenhuset til hovedgaden 

og lægge grus på samt udskiftning af fliserne på gangen 

fra tårnet til Skoleallé og sætte lys langs gangen. 

Vester Menighedsråd: Anmodning om tilladelse til 

erhvervelse af Vester Missionshus til brug for sogneakti-

viteter. 

 

 

Menighedsråd: 
Nørup menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at beløbet øremærkes til 

enten renovering af kalkmalerier eller renovering af 

kirkegård. 

Sdr. Omme menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at beløbet på maskinkon-

toen frigives til nedrilning af vandslanger og 10 

vandstander på pæl. 

Filskov menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at vinduer males indven-

dig og udvendig, at der hensættes 25.000 kr. til 

brøndboring og 100.000 kr. til markering af h.h.v. 

vej og parkeringsplads. 

Stenderup menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler køb af ejendommen 

Østergårdsvej 7, at finansiering sker ved optagelse 

af nyt lån i stiftet på i alt 1.300.000 kr. der dækker 

indfrielse af eksisterende lån samt finansiering af 

ejendommen med forlænget lånetid men samme 

ydelse som det eksisterende lån. 

Gadbjerg menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler af flisegangene ved Gad-

bjerg Kirke omlægges. 

Givskud menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at budgetoverskridelsen i 

forbindelse med renoveringen tages på kassebe-

holdningen. 

Sdr. Omme menighedsråd: 
Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at 

indsende en skitse over ændringen af kirkegården, 

samt tilbud på renoveringen. Herefter fremsendes 

anmodningen via provstiet til behandling i stiftet. 

Vester menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler erhvervelse af Vester 

Missionshus til brug for sogneaktiviteter. 
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4.  

 

 

 

Synsudskrift: 
Syn udført af menighedsråd: 

Randbøl Sogn: 

- Randbøl kirke og kirkegård 

- Præstegården, Hærvejen 47, Randbøl 

Givskud Sogn: 
- Givskud kirke og kirkegård 

- Præstegården, Søndergårdsvej 16, Givskud  

Gadbjerg Sogn: 
- Gadbjerg kirke og kirkegård 

Øster Nykirke Sogn: 
- Øster Nykirke kirke og kirkegård 

- Vonge kirke og kirkegård 

- Præstegården, Spingbankevej 10, Øster Nykirke 

 

Syn udført af provstiet: 

Nollund-Urup: 
- Nollund kirke og kirkegård 

- Urup kirke og kirkegård 

Grindsted Sogn: 
- Grindsted kirke og kirkegård 

- Præsteboligen Kirkegade 5, Grindsted 

- Præsteboligen, Østerbrogade 2, Grindsted 

- Præsteboligen Åhavevej 2, Grindsted 

- Ejendommen Østerbrogade 18, Grindsted 

Stenderup Sogn:  
- Stenderup kirke og kirkegård 

 

 

Syndudskrift: 
Syn udført af menighedsråd: 

Randbøl sogn: 

Synsudskrifterne for Randbøl kirke og kirkegård 

samt præstegården blev taget til efterretning. Prov-

stiudvalget anbefaler, at de nævnte mangler udføres 

under forudsætning af budgetmæssig dækning. 

Givskud sogn: 
Synsudskrifterne for Givskud kirke og kirkegård 

samt præstegården blev taget til efterretning. Prov-

stiudvalget anbefaler, at de nævnte mangler udføres 

under forudsætning af budgetmæssig dækning. 

Gadbjerg sogn: 
Synsudskriften for Øster Nykirke kirke og kirke-

gård. Provstiudvalget anbefaler, at de nævnte 

mangler udføres under forudsætning af budget-

mæssig dækning. 

Øster Nykirke sogn: 
Synsudskrifterne for Øster Nykirke kirke og kirke-

gård, Vonge kirke og kirkegård samt præstegården 

blev taget til efterretning. Provstiudvalget anbefaler 

at de nævnte mangler udføres under forudsætning 

af budgetmæssig dækning. 

 

Syn udført af provstiet: 

Nollund og Urup kirker: 

Synsudskrifterne for Nollund kirke og kirkegård 

samt Urup kirke og kirkegård blev taget til efterret-

ning. Provstiudvalget anbefaler at de nævnte mang-

ler udføres under forudsætning af budgetmæssig 

dækning. 

Grindsted sogn: 
Synsudskrifterne for Grindsted kirke og kirkegård, 

præsteboligerne: Kirkegade 5, Østerbrogade 2 og 

Åhavevej 2 samt ejendommen Østerbrogade 18 

blev taget til efterretning. Provstiudvalget anbefaler 

at de nævnte mangler udføres under forudsætning 

af budgetmæssig dækning. 

Stenderup sogn: 
Synsudskriften for Stenderup kirke og kirkegård 

blev taget til efterretning. Provstiudvalget anbefaler 

at de nævnte mangler udføres under forudsætning 

af budgetmæssig dækning. 

 

 

5.  

 

Efterretninger: 
Randbøl menighedsråd: Henlæggelse af 35.000 kr. til 

”Lamper ved ny p-plads”. 

Ringive, Lindeballe og Langelund menighedsråd: 

Frigivelse af i alt 112.368,75 kr. til reparation af kirkedi-

get ved Lindeballe kirke. 

Ringive, Lindeballe og Langelund menighedsråd: 
Udleje af forpagterbolig – indflydelse på sognepræstens 

bolig bidrag – evt. nedrivning af forpagterboligen sam-

men m. stalden. 

Givskud menighedsråd: Udbetaling fra Ribe Stift af 

 

De enkelte punkter blev taget til efter-

retning. 
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acontobeløb af lån til finansiering af istandsættelse og 

renovering af Givskud kirke. 

Thyregod menighedsråd: Anmodning om frigivelse af 

h.h.v. 72.000 kr. til reparation af kirkediget og 77.500 kr. 

til indkøb af traktor med plæneklipper. 

Gadbjerg sogn: Anvendelse af provenu af salg af 

præsteembedeejendomme i flersognspastorater. 

Øster Nykirke menighedsråd: Ekspropriation af jord til 

udvidelse af kirkegård. 

 

 

6.  

 

PUK-regnskab 2010 

 

 

Regnskabet for PUK 2010 blev gennem-

gået og godkendt. 

 

 

7.  

 

Forslag til budget for PUK 2012 

 

 

Budgettet for 2012 blev godkendt. 

 

8.  

 

Budget 2012 – orientering vedr. brev fra KM 

om skøn over pris- og lønudviklingen fra Fi-

nansministeriet. 

 

 

Provstiudvalget blev orienteret om bre-

vet fra kirkeministeriet. 

 

 

9.  

 

 

Evt.: 

 

Dorte Ørtved inviteres til næste møde 

for gennemgang af budgettet for Øster-

by kirke. 

 

Alle deltog.  

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 


