
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 12. december 2011 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde fredag d. 9. december 2011, kl. 18.30, Kirkegade 5, Grind-

sted. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 8. november 2011 

 

Referat godkendt 

Mødet d. 18. januar udskydes til tors-

dag d. 19. januar kl. 19.30. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Farre: 
Anmoder om tilladelse til ekstraordinær henlæggelse på 

100.000 kr. 

Vester: 
Anmoder om at overskud på driftsrammen i 2011 kan 

anvendes til dækning af den sidste del af ekstra momsreg-

ning. 

Thyregod: 
Anmoder om tilladelse til henlæggelse af 150.000 kr. til 

renovering af kirken. 

Givskud: 

Fugtproblemer på kirkens vægge. 

Gadbjerg: 

Anmoder om tilladelse til henlæggelse 100.000 kr. samt 

reduktion af kassebeholdningen m. 50.000 kr. 

Randbøl: 
Ansøger om tilladelse om omlægning til grøn urnegrav-

stedsplads. Se bilag. 

 

 

Menighedsråd: 
Farre: 

Provstiudvalget anbefaler at der henlægges 

100.000 kr. af overskydende kassebeholdning øre-

mærket ”Udskiftning af varmeanlæg”. 

 

Vester: 
Provstiudvalget anbefaler at overskud på drifts-

rammen i 2011 på 20.000 kr. – 23.000 kr. anvendes 

til restfinansiering af momsregning. 

Der er herefter fortsat 393.835 kr. til renovering af 

det gamle missionshus i 2012. 

 

Thyregod: 

Provstiudvalget anbefaler at der henlægges 

150.000 kr. af driftsrammen 2011 til ”renovering af 

kirken”. 

 

Givskud: 
Provstiudvalget tager til efterretning at menigheds-

rådet afventer resultatet af det nye tiltag til udluft-

ning af kirken. 

 

Gadbjerg: 

Provstiudvalget anbefaler at der hensættes 50.000 

kr. af driftsrammen 2011 på separat konto til ”repa-

ration og vedligeholdelse af kirken” samt hensæt-

telse af 50.000 kr. til ”indvendig kalkning af kir-

ken”. Regnskabsfører Erik Tang spørges vedr. 

reduktion af kassebeholdning. 

 

Randbøl: 
Provstiudvalget anbefaler at der anlægges nye 

urnegravsteder som beskrevet i ”Projektbeskrivelse 

af nye urnegravsteder på Randbøl kirkegård”.  

 

4.  

 

 

 

Notat fra Billund kommune ”Udvikling i kir-

kens udskrivningsgrundlag og antal med-

lemmer i Folkekirken i Billund kommune”. 

(Udsat fra sidste møde.) 

 

Udsættes til næste møde. 

   



Grene Provsti                                        

5.  Godkendelse af årsregnskab 2010: Thyregod.  

v/Åge 

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

blev taget til efterretning, under forudsæt-

ning af at protokollatets bemærkninger 

tages til efterretning. 

 

6.  

 

Endelig godkendelse af budgetter 2012. 

Samtlige budgetter indstilles til endelig godken-

delse. 

 

 

Samtlige budgetter godkendt. 

 

7.  

 

Provstisekretæren ansøger om deltagelse i 

Årsafslutningskursus v. Allan Dalkvist. Pris 

1.150 kr. 

 

Kursusdeltagelse blev godkendt. 

 

 

8.  

 

 

 

Efterretninger: 
- Thyregod præstebolig. Forhandling med 

SYLAN. 

- Thyregod: 

Sammenlægning af konti af hensyn til bedre for-

rentning. 

- Sdr. Omme menighedsråd: Afgørelse på klage-

skrivelse over Sdr. Omme menighedsråd. 

- Køb af inventar til provstikontoret/provstise-

kretæren 

- Sdr. Omme menighedsråd: 

Frigivelse af beløb til dækning af stibelysning. 

Projektet er tidligere godkendt af Provstiudval-

get. 

- Stiftsøvrighedens godkendelse af regnskabet 

2010 for Grene Provsti. 

 

 

Samtlige punkter blev taget til efterret-

ning. 

 

Vedr. Sdr. Omme:  

Provstiudvalget tilbyder menighedsrådet, 

at provstisekretæren kan deltage i et aftalt 

antal menighedsrådsmøder, som hjælp til 

udfærdigelse af referater. Provstiudvalget 

anmoder om at få tilsendt referater fra me-

nighedsrådets møder indtil videre. 

  

 

9.  

 

 

 

Evt. 

 

      

 

Afbud fra: Elin Johansen 

Mødet sluttede kl. 19.45 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Kim Søndergaard   Aage Søgaard 

 

 


