
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 23. september 2011 

 

Provstiudvalgsmøde Onsdag d. 28. september 2011 kl. 19.00 i Kirkehuset, Grindsted. 

 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden – med tilføjelser 

jfr. det udsendte 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 24. august 2011. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

Forslag til ændring af vilkårene for udbeta-

ling af de resterende midler der oprindeligt 

var båndlagt til energimærkning i Give-delen. 

 

Vilkårene ændres således der kan søges 

om udbetaling til såvel energimærkning 

som uforudsete ikke budgetterede ud-

gifter. 

 

4.  

 

 

 

Provstisyn. 

Provstikontoret foreslår at synene fordeles 

over 4 år frem for de nuværende 3 år med 

syn og 1 år fri.  

 

Synene fordeles fremover over 4 år. 

Gælder fra og med 2012. Der laves æn-

dret plan over planlagte provstesyn. 

 

5.  

 

 

 

Budgetter: 

Der blev på de første budgetsamråd spurgt til 

om budgetterne fremover kan indsendes se-

nere end 1. april.  

Der henvises bl.a. til at edb-systemerne ofte er 

forsinkede og at MR kan nå at indarbejde 

evt. opgaver som følge af provstesyn. 

 

Evaluering af budgetprocessen vedr. 2012. 

Herunder henvendelse fra Vester menigheds-

råd vedr. referater. 

 

Fristen for indsendelse af budgetter 

ændres til 15. april. Første gang for 

budgetåret 2013. 

 

PU: Ønsker at bruge mere tid på gen-

nemgangen af regnskaberne. Regnska-

berne fordeles mellem PU-

medlemmerne. 

 

Referaterne bør indeholde vægtige op-

lysninger, redegørelser og argumenter – 

diskussioner gengives med konklusio-

ner. 

 

6. 

 

Nye 5%-midler i Billund-delen af provstiet: 

Betingelser for udbetaling fra puljen. 

 

Drøftelse af punktet udsættes. 

 

7. 

 

Menighedsråd: 
Vester menighedsråd: 
Ansøger om økonomisk hjælp til udredning af ekstra 

momsregning opstået i forbindelse med nybyggeri. 

 

 

 

 

 

Menighedsråd: 
Vester menighedsråd: 

Der godkendes udbetalt et beløb på 227.681,42 kr. 

til Vester menighedsråd til hjælp til udredning af 

ekstra momsregning.  

Herefter lukkes kontoen. 

Øster Nykirke: 
Anmodningen efterkommes, således der kan ind-
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Øster Nykirke og Vonge: 
Ansøgning om køb af teleslynge anlæg, ved brug af kas-

sebeholdning. I alt 65.043,75 kr. incl. moms. Der er ind-

hentet to tilbud. Aktuelt tilbud fra Simco. 

købes teleslynge til Øster Nykirke kirke og æn-

dring af frekvens i Vonge kirke. 

 

 

8. 

 

 

Efterretninger: 

Menighedsråd: 
Grene Sogn: 
Udvidelse af kirkegård: Afgørelse m.m. 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 
Frigivelse af midler fra maskinkonto til opsætning af sti-

belysning på kirkegården ved Sdr. Omme kirke. 

 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 

 Anmodning om frigivelse af midler fra ”Maskin-

konto” til dækning af køb af traktor. 

 Anmodning om frigivelse af midler fra konto 

”Gudenå fredning” til køb af jord til brug for ma-

terialegård. 

 Ribe Stift d. 27/9-11: Stiftsrådets bevilling af fri-

givelse af midler til køb af jord. 

 

Give menighedsråd: 
Frigivelse af midler fra konto mrk: ”Kirkerenovering” til 

dækning af udgifter til kirkekalkning. 

 

Ringive, Langelund, Lindeballe menighedsråd: 

 Forlængelse af forpagtningskontrakt. 

 Anmodning om overførsel af midler fra ”Kirke-

gårdsdige Lindeballe” til køb af truck jfr. tidlige-

re godkendelse. 

 Anmodning om overførsel af midler fra ”Kirke-

gårdsdige Lindeballe” til reetablering/renovering 

af kirkemur v. Lindeballe kirke. 

 

Vorbasse menighedsråd: 
Lånegodkendelse fra Ribe Stift til brug for køb af jord. 

 

Skjoldbjerg kirke: Utætte tage. Har fået godkendt brug 

af 15.000 kr. fra kassebeholdning til brug v. tætning. 

 

 

Efterretninger: 
Punkterne vedr.: 

 Grene Sogn 

 Sdr. Omme menighedsråd 

 Øster Nykirke menighedsråd 

 Give menighedsråd 

 Ringive, Langelund, Lindeballe menig-

hedsråd 

 Vorbasse menighedsråd 

 Skjoldbjerg kirke 

 

blev taget til efterretning. 

 

 

9. 

 

 

Aftalekonto: 

Evt. forlængelse af aftaleperioden. 

 

Aftale perioden forlænges. 

 

10. 

 

Fordeling af provstisekretærens arbejdsop-

gaver – herunder opnormering fra 25 timer 

til 37 timer (bagudrettet) 

 

I.f.b. med genbesættelse af provstisekre-

tærstillingen er provstiudvalget blevet 

enige om at opnormere stillingen fra 25 

timer til 37 timer. Begrundelsen herfor 

er at de 12 timer pr. uge bruges til 

hjælp for provstiets menighedsråd ved 

administrative opgaver på personale-

området.  
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11. 

 

 

Orientering om konsulentrunden d. 27. sep-

tember 2011. 

 Randbøl: Forhold på kirkegården 

 Nørup: Forhold på kirkegården 

 

Provsten orienterede om konsulentrun-

den. 

Det er vigtigt at kirke og kirkegård 

”hænger sammen”. 

 

12. 

 

 

Orientering om Distriktsforeningens møde d. 

20. september v. deltagerne. 

 

Aage og Jørn deltog i mødet. 

Aage orienterede om mødet – og om 

distriktsforeningens opgaver. 

 

13. 

 

 

Evt.: 

 

Intet til punktet. 

 

Afbud fra: Elin Johansen og Kim Søndergaard 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

    

Aage Søgaard 


