
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 6. januar 2012 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde torsdag d. 5. januar 2012 i Kirkehuset, Kirkegade 22, Grind-

sted. 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 9. december 2011. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Øster Nykirke Menighedsråd: Ansøgning om opførsel 

af nyt maskinhus. Der fremsendes projektbeskrivelse, 

tegninger samt budgetoverslag. 

 

Grindsted Menighedsråd: Anmoder om tilladelse til at 

anvende taks i stedet for thuja som hække omkring grav-

steder samt til at erstatte forhække på gravsteder med 

afgrænsning af sten. 

 

Ringive Menighedsråd: Ansøgning om tilladelse til 

nedrivning af staldbygning, indhegning af gårdsplads, 

anlægning af parkeringsplads samt ændring af nuværende 

forpagterbolig. Der fremsendes projektbeskrivelse, bud-

getoverslag, samt tegninger. 

 

 
Øster Nykirke: 
Har budgetteret med et lån på 850.000 kr. 

Provstiudvalget kan godkende det indsendte pro-

jektet vedr. byggeri af nyt maskinhus og anbefaler 

at menighedsrådet arbejder videre m. projektet. 

 

Grindsted Menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende at der anvendes taks 

i stedet for thuja som hække omkring gravstederne 

på Grindsted Kirkegård – samt at forhækkene er-

stattes med afgrænsning af sten. 

 

Ringive Menighedsråd 

Provstiudvalget kan godkende det beskrevne pro-

jekt. Provstiudvalget forventer af udgifterne til 

projektet holdes inden for det indsendte budget. 

Menighedsrådet anbefaler at menighedsrådet ar-

bejder videre med projektet. 

 

 

4.  

 

 

 
Ribe Stift: 
Som følge af modtaget klage fra et folkekirkemedlem i 

Ringkøbing Provsti, fremsender Ribe Stift forespørgsel 

vedr. opkrævning af betaling for begravelser m.v. om 

lørdagen. 

 
Der udfærdiges svar der fremsendes til Ribe Stift. 

Der beregnes ikke ekstra betaling for lørdagsbe-

gravelser inden for Grene Provsti. 

 

5.  

 

 

 

Efterretning: 
Detailprojekt vedr. udvidelse af Grene Kirkegård videre-

sendt til Ribe Stift. 

 

Øvrige efterretningssager afventer næste møde i Provsti-

udvalget. 

 
Provstiudvalget blev orienteret om videre sendelse 

af projektet vedr. udvidelse af Grene Kirkegård til 

Ribe Stift. 

 

6.  

 

 

Evt.: 

 

      

 

Afbud fra: Åge Søgård 



Grene Provsti                                        

Mødet sluttede kl. 22.15 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard  

  

 

 

 


