
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 11. november 2011 

 

 

Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 8. november 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. 26. oktober 2011 

 

Referat blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Nørup Menighedsråd: 
Ansøgning om brug af henlagte midler til køb af køretøj 

m. tilhørende læssemuligheder. 

 

Givskud Menighedsråd: 
Henvendelse vedr. fugtproblemer på kirkens væge i kor, 

skib og våbenhus. 

 

 

Nørup: 

Blev taget til efterretning. 

 

Givskud: 
Menighedsrådet anmodes om at indhente tilbud på 

afrensning af kirkens nord- og sydmure for 

cementpuds samt ommuring og kalkning af de 

nedbrudte partier inden der træffes afgørelse om 

en evt. udgravning. 

 

4.  

 

Notat fra Billund kommune ”Udvikling i 

kirkens udskrivningsgrundlag og antal 

medlemmer i Folkekirken i Billund 

Kommune.” 

 

 

Udsættes til næste møde. 

 

5.  

 

 

 

Tilbagemeldinger fra menighedsråd vedr. 

fælles administrationskontor. 
 

 

Der er modtaget tilbagemeldinger fra:  

Hejnsvig, Skjoldbjerg, Randbøl, Øster 

Nykirke og Filskov.  

 

Det tilstræbes at der afholdes to årlige 

møder med kontaktpersonerne. 

 

6.  

 

 

 

Gennemgang af regnskaber 2010 med 

tilhørende revisionsprotokollat: 
Jørn Jessen: 

 Give 

 Randbøl 

 Grindsted 

 Filskov 

 

Kim Søndergård: 

 Øster Nykirke 

 Vorbasse 

 Givskud 

 Thyregod 

 

 
 Give:  

Kassebeholdningen er i årets løb steget 

med 376.301 kr. hvilket synes at være 

rigeligt.  

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet 

om at fordele indestående under 

hensyntagen til den begrænsede 

bankgaranti på 750.000 kr. pr. 

pengeinstitut. 

Provstiudvalget bemærkede de betydelige 

henlæggelser. 

Revisionsprotokollatet blev taget til 

efterretning, under forudsætning af der 

foretages reguleringer jfr. protokollens 
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Åge Søgård: 

 Hejnsvig 

 Gadbjerg 

 Vesterhede 
 

Lilian Høegh Tyrsted: 

 Provstiudvalgskassen 

 

bemærkninger. 

 Øster Nykirke: 
Revisionsprotokollatet og årsregnskabet 

blev taget til efterretning.  

 Hejnsvig: 
Revisionsprotokollatet og årsregnskabet 

blev taget til efterretning. Provstiudvalget 

bemærkede at kassebeholdningen udgør 

ca. 30 % hvilket synes i overkanten. 

 Randbøl: 
Revionsprotokollatet og årsregnskabet 

blev taget til efterretning. 

 Vorbasse: 
Provstiudvalget bemærkede at der er tale 

om en stor stigning i kassebeholdningen, 

hvilken udgør ca. 40% af ligningen. 

Revisionsprotokollatet og årsregnskabet 

blev taget til efterretning. 

 Gadbjerg: 
Revisionsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning.  

 Grindsted: 
Kassebeholdningen er steget med ca. 

375.947 kr. – hvilket modsvares af brug 

af kassebeholdningen i senere budgetår. 

Provstiudvalget bemærkede at der ikke er 

indgået underskrevet 

revisionsprotokollat. 

Revisionsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning. 

 Givskud: 
Revisionsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning. 

 Vesterhede: 
Revisionsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning. 

 Filskov: 
Revisionsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning.  

 Provstiudvalgskasse: 
Revisionsprotokollatet og årsregnskabet 

blev taget til efterretning. 

  

  

Invitation til fælles provstiudvalgsmøde d. 29. 

november 2011 i Ribe Stift. Hvem deltager? 

 

Åge, Jørgen og Lilian deltager. 

Provstisekretæren tilmelder. 

 

7.  

 

 

 

Evaluering af Tema-dagen d. 29. oktober – og 

kort om det videre arbejde. 

 

Udsættes til første møde i januar. 

 

8.  

 

 

Planlægning af Provstiudvalgsmøder i foråret 

2012. 

 

HUSK KALENDER!! 

 
Torsdag d. 5. januar 2012 kl. 19.30 

 

Onsdag d. 18. januar 2012 kl. 19.00 (Evaluering 

Temadag) 
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Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 19.30 Formands- 

og kasserermøde. 

Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00 

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 19.30 

Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 19.00 

Torsdag d. 26. april 2012 kl. 19.30 

Onsdag d. 2. maj 2012 kl. 19.00 

Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.00 

Budgetsamråd d. 13. juni Billund kl. 19.30 

Budgetsamråd d. 14. juni Give kl. 19.30 

 

Afbud fra: Elin Johansen 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Kim Søndergaard   Aage Søgaard 

 

 


