
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 25. august 2011 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde Onsdag d. 24. august 2011 kl. 19.00 i Kirkehuset, Grindsted. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 14. juni 2011 

 

Referatet blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

Efterretninger: 
Give Menighedsråd: 
Frigivelse af 325.000 kr. fra konto ”Tag Jernbanegade” til 

dækning af renovering af Præstevænget 1, Give. 

Ringive. Lindeballe og Langelund Menighedsråd: 
- Frigivelse af 75.000 kr. fra konto ”Kirkedi-

get” til køb af ny traktor. 

- Frigivelse af 101.461,44 kr. fra konto ”Kir-

kegårdsdige Lindeballe” til renovering af kir-

kemur. 

Nørup Menighedsråd: 
Udviklingsplan Nørup Kirkegård. 

Skjoldbjerg Menighedsråd: 
Tilbud renovering af diget. 

Vester Menighedsråd: 
Købsaftale vedr. Vesterlund Menighedsråd. 

Filskov Menighedsråd: 
Opdateret afdragsprofil – ekstraordinært afdrag. 

Sdr. Omme Menighedsråd: 
- Frigivelse af 27.569,25 fra ”Maskinkonto” 

vedr. nedrilning af slanger og opsætning af 

vandstandere. 

- Lys langs med gangen samt fra kirken til toi-

lettet. 

Thyregod Menighedsråd: 

Frigivelse af 62.000 kr. fra konto for Kirkegårdsmaskiner 

til køb af plæneklipper. 

Vorbasse Menighedsråd: 

Ansøgning om lån til køb af jord, hvorpå der kan opføres 

menighedshus/præstebolig. 

Gadbjerg Menighedsråd: 
Frigivelse af beløb fra konti vedr. omlæsning af flisegan-

gen. 

Regulering boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. 
Satsen er fra 1. august 2011 forhøjet med 3,1% 

Fordeling af forpagtningsindtægter i flersognspastora-

ter. 

 

Efterretninger: 
Sagerne vedr.: 

 Give Menighedsråd 

 Ringive, Lindeballe og Langelund Me-

nighedsråd 

 Skjoldbjerg Menighedsråd 

 Vester Menighedsråd 

 Filskov Menighedsråd 

 Sdr. Omme Menighedsråd 

 Thyregod Menighedsråd 

 Vorbasse Menighedsråd 

 Gadbjerg Menighedsråd 

 

Samt 

 Regulering boligbidrag for tjeneste- og 

lejeboliger 

 Fordeling af forpagtningsindtægter i 

flersognspastorater 

 

Blev taget til efterretning. 

 
Nørup: 

Grene provstiudvalg anbefaler, at der arbejdes 

videre med en udviklingsplan for kirkegården, der 

sikrer kontinuitet og bevarelse af kirkegårdens 

egenart for fremtiden, som bl.a. også beskrevet i 

notat fra Mette Fauerskov af d. 12. november 

2010. Det er ikke nødvendigvis Mette Fauerskov, 

der skal udarbejde en sådan langsigtet plan. 

 

Nørup kirkegård er sat på Ribe stifts konsulent-

runde i år, som finder sted d. 27. september 2011,  
 

 

4.  

 

Klage over Sdr. Omme Menighedsråd 
Ribe Stift har efter at have modtaget klage over Sdr. Om-

me menighedsråd, indledt en legalitetskontol af menig-

hedsrådets arbejde. Provstiudvalget har modtaget anmod-

ning fra Ribe Stift om at fremkomme med de bemærknin-

ger, udvalget måtte have til klagen. 

 
Provstiet fremsender sine bemærkninger til Ribe 

Stift. 
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5.  

 

Henvendelse fra Landsforeningen af Menig-

hedsråd vedr. forberedelse til menighedsråds-

valget i 2012. 

 
Provstiudvalget foreslår at henvendelsen tages 

med på budgetsamrådene i september. 

 

6.  

 

 

 

Syn: 

Syn foretaget af menighedsråd: 
- Syn over Filskov kirke og kirkegård 

Syn foretaget af provstiet: 

- Ekstraordinært provstesyn over Lindebal-

le kirke. 

 
De foretagne syn blev taget til efterretning, og 

godkendt under hensyntagen til budgetmæssig 

dækning. 

 

7.  

 

 

 

Budget 2012 

Herunder: 
- Landskirkeskatten 

- Udskrivningsgrundlaget for hhv. Billund og 

Vejle kommune. 

- Mails fra Vejle Provstiudvalg vedr. opfølg-

ning og udkast til budget 2012. 

- Spareforslag fra de enkelte menighedsråd 

 
Provsten orienterede om den aktuelle budgetsitua-

tion. 

I Billund-delen af Grene Provsti, ser budgetsitua-

tionen god ud – men i Vejle-delen skal der findes 

besparelser på ca. 1,8 mio. kr. Der er indsendt 

forslag fra menighedsrådene på 1,2 mio. kr. Dvs. 

der skal stadig findes ca. 600.000 kr. 

 

 

8.  

 

Kvartalsrapporter fra Provstiets menigheds-

råd. 1. kvartal 2011. 

 
Kvartalsrapporterne er gennemgået af provstikon-

toret. Der har været enkelte opklarende spørgsmål. 

Kvartalsrapporterne blev taget til efterretning. 

Såfremt det %-vise forbrug på de enkelte formål 

overstiger det budgetterede væsentligt, anmodes 

regnskabsførerne om at indsætte bemærkninger 

om årsag, i kvartalsrapporterne. 

 

9.  

 

Vikarsatser 

 

Den største del af menighedsrådene i provstiet har 

indsendt oplysninger om anvendte vikarsatser ved 

honorering af organist- og kirkesangervikarer. 

Provstikontoret har udarbejdet et oplæg der tager 

udgangspunkt i Kirkeministeriets lønoversigt. 

Oplægget blev taget til efterretning af provstiud-

valget og medtages på budgetsamrådene. Tanken 

er at menighedsrådene kan bruge satserne som 

vejledende retningslinjer. 

 

10.  
 

Evaluering samarbejde Nørup 

 

Nørup Menighedsråd indstiller at ordningen kan 

fortsætte. Der udarbejdes forslag til et videre sam-

arbejde hvor samtlige sogne i provstiet tilbydes 

deltagelse. Medtages på budgetsamrådene. 

 

11.  
 

 

Fælles Regnskabskontor – status 

Herunder økonomi første halvår 2011 

 
Provsten afholder møde med Grindsted menig-

hedsråd i næste uge. Resultatet medtages på bud-

getsamrådene i september 2011. 

 

12.  
 

Kirkegårdstakster - status 

 
Næste step i projektet er, at der udarbejdes forslag 

til et fælles takstblad for Grene Provsti. Sendes i 

høring i samtlige sogne.  

 

13.  
 

 

 

Provstilogo. 
Provstiet har modtaget tilbud fra DKM på udarbejdelse af 

grafisk profil.  

 
Der tages kontakt til DKM for udarbejdelse af 

logo. 
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14.  
 

  

Folder vedr. sammenlægning af menigheds-

råd 

 
Provstikontoret har udarbejdet folder vedr. Sam-

menlægning af Menighedsråd til uddeling til MR 

som inspiration. Afventer endelig konferering med 

stiftets jurist. 

 

15.  
 

Henvendelse fra: 

- Buhl & Bønsøe A/S vedr. kirkers indekli-

ma. 

- Danmarks Provsteforening vedr. ”Større 

faglig viden om kirkegårdsdrift” 

 

 
Ved næste de provstesyn sættes særlig fokus på 

energi – opvarmning og indeklima. 

 

16.  
 

Provstisekretæren anmoder om dækning af 

udgifter til deltagelse i: 
- Provstisekretærernes årsmøde i Viborg 5. 

– 7. oktober 2011. 

- Startkonference VIP-net 9. – 10. november 

2011. 

 
Ansøgningerne blev imødekommet. 

 

17.  
 

 

Evt.: 

- Deltagelse i arbejdsgruppe om snitflader 

i.f.b. med den nye rolle- og kompetence-

fordring. (lht) 

- Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. præsters 

kørsel (lmk) 

 
 

Provst og provstisekretær orienterede om deltagel-

se i forskellige arbejdsgrupper på stiftsplan. 

 

18.  
 

 

Lukket møde: 
Orientering om personaleforhold i Provstiet. 

 
Lilian Høegh Tyrsted orienterede om personale-

forhold i provstiet. 

 

Afbud fra: Elin Johansen 

 

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard 

 

 

 

    

Aage Søgaard 


