
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 27. oktober 2011 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 

22, 7200 Grindsted. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 28. september 2011 

 

Referatet blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

 

 

Synsudskrift: 

- Synsudskrift Sdr. Omme Kirke 
- Synsudskrift Sdr. Omme Præstegård 

 

- Ekstraordinært provstesyn af Thyregod kirke 

d. 12. oktober 2011 

- Ekstraordinært provstesyn af Thyregod Præ-

stegård d. 12. oktober 2011 

 

- Opfølgning på Ekstraordinært provstesyn af 

Lindeballe Kirke – brev fra Peter Villadsens 

Tegnestue ApS. 

 

 

Synsudskrift: 
- Sdr. Omme kirke: 

Synsudskriften kan godkendes forudsat 

der er budgetmæssig dækning for udbed-

ring af de beskrevne mangler. 

- Sdr. Omme Præstegård: 

Synsudskriften kan godkendes forudsat 

der er budgetmæssig dækning for udbed-

ring af de beskrevne mangler. 

- Ekstraordinært provstesyn Thyregod 

kirke: 

Der er konstateret borebilleangreb i kir-

ken. Behandles efter anvisning fra Prov-

stiets bygningssagkyndig. 

- Ekstraordinært provstesyn Thyregod 

Præstegård:  

Der er opstået fugtskader flere steder i 

præstegården. Provstiets bygningssag-

kyndig tager kontakt til SYLAN. 

- Opfølgning på ekstraordinært provste-

syn af Lindeballe Kirke: 

Brev fra arkitekt Peter Villadsen blev 

gennemgået. 

 

 

4.  

 

Momssag vedr. Vester menighedsråd. 

Brev fra Landsforeningen af menighedsråd. 
 

 

Momssagen fra Vester menighedsråd blev 

gennemgået.  

Det blev besluttet at, der tages kontakt til 

Else Marie Madsen, Distriktsforeningen i 

Grene provsti, for at presse på for forbed-

ret rådgivning på området herunder til-

skynde ministeriet for Ligestilling og Kir-

ke til i et samarbejde med Skatteministeri-

et at få udarbejdet klare retningslinjer på 

området. 
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5.  

 

 

 

Gennemgang af regnskaber 2010 med tilhø-

rende revisionsprotokollat: 

 
Jørn Jessen: 

 Stenderup 

 Skjoldbjerg 

 Nollund-Urup 

 

Kim Søndergård: 

 Vester 

 Farre 

 Nørup 
 

Åge Søgård: 

 Ringive, Langelund, Lindeballe 

 Grene 

 Sdr. Omme 

 

 
- Stenderup: 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning, under forudsætning af at der fore-

tages regulering vedr. protokollens punkt 

4.  

Såfremt kasseoverskuddet ønskes anvendt 

som angivet i regnskabet, skal der frem-

sendes særskilt ansøgning til provstiud-

valget til godkendelse. 

 

- Ringive, Langelund, Lindeballe 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning, under forudsætning af at der fore-

tages reguleringer jfr. protokollens be-

mærkninger. 

 

- Skjoldbjerg: 

Provstiudvalget bemærkede at kassebe-

holdningen ved årets udgang udgjorde ca. 

¼ af årets ligningsbeløb, hvilket anses for 

at være i overkanten. 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 

 

- Vester: 

Provstiudvalget bemærkede at kassebe-

holdningen ved årets udgang udgjorde ca. 

¼ af årets ligningsbeløb, hvilket anses for 

at være i overkanten. 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 

 

- Grene: 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 

 

- Nollund-Urup: 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning, under forudsætning af at der fore-

tages reguleringer jfr. revisionsprotokol-

latets bemærkninger. 

Provstiudvalget bemærkede kirkekassens 

betydelige hensættelser. 

 

- Farre: 

Der bemærkes der er en stor kassebe-

holdning - er dog blevet nedbragt i for-

bindelse med budgetlægningen for 2011. 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 

 

- Sdr. Omme: 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 
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- Nørup: 

Kassebeholdningen er steget ca. 100.000 

kr. i årets løb. 

Revisionsprotokollatet blev taget til efter-

retning. 

 

 

6.  

 

 

25 års jubilæum fængselspræst Dorte Ørtved. 

 

Provsten tager kontakt til Dorte Ørtved 

vedr. fejring af jubilæum. 

 

7.  

 

 

Kirkegårdstakster – status 

 

 

Provsten redegjorde for status i ar-

bejdsgruppen. 

 

8.  

 

 

Efterretninger: 

- Nørup menighedsråd: Tilladelse til at hæve fra 

henlagte midler til kirkegårdsmateriel 
- Aftaleindlån i Sydbank 

- Overførsel til Vester Menighedsråd 

- Udbetaling af frigivne midler til Øster Nykirke 

Menighedsråd. 

- Afholdt møde med Billund kommune vedr. 

ligningsmidler. 

- Give menighedsråd: Tilladelse til at hæve fra 

henlagte midler til haveanlæg, præsteboligen 

Jernbanegade 25. 

 

 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

9.  

 

 

Evt.: 

 

Jørgen Jessen orienterede at betaling 

for deltagelse i det fælles regnskabskon-

tor, sker med udgangspunkt i timeregi-

strering – timelønnen svarer til de fak-

tiske lønudgifter – hertil kommer kon-

torhold og etableringsudgifter. Det be-

tyder for Øster Nykirkes vedkommende 

en betydelig besparelse. 

 

Afbud fra: Elin Johansen 

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Kim Søndergaard   Aage Søgaard 

 


