
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 14. marts 2012 

 

Provstiudvalgsmøde onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 5. januar 2012. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

 

 

 

Menighedsråd: 
Vorbasse menighedsråd:  
Ansøgning om tilladelse til at opføre nyt sognehus. 

Udtalelse fra bygningskonsulent Søren Kjær. 

 

Skjoldbjerg menighedsråd: 

Anmoder om overførsel af 25.000 kr. fra driftsoverskud 

2011 på 40.000 kr., til budget 2012.  

 

Filskov menighedsråd: 
Anmoder om at bruge overskuddet fra regnskabsåret 2011 

på 72.000 kr. til indkøb af ny combi-maskine til kirkegår-

den. 

 

Grindsted menighedsråd: 
Ansøger om optagelse af stiftslån på 490.000 kr. til dæk-

ning af renovering af præsteboligen Østerbrogade 18, 

Grindsted. 

 
Vorbasse menighedsråd: 
Menighedsrådet anmodes om at få udarbejdet og 

indsende detaljeret projektbeskrivelse, under hen-

syntagen til de bemærkninger der er fremkommet 

fra arkitekt Søren Kjær, herunder forslag til finan-

sieringsplan. Menighedsrådet anbefales at undersø-

ge salg af præstegårdsjord til brug for delvis finan-

siering af projektet. Projektet forventes indeholdt 

inden for det økonomiske overslag der fremgår af 

brev fra Arkitektfirmaet Mortensen. 

Det undersøges i Ribe Stift om planen skal sendes i 

høring i stiftet, Nationalmuseet, m.m. 

 

Skjoldbjerg menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der overføres 5.000 kr. 

af overskuddet til reparation af fejemaskine. Det 

bør overvejes om det er hensigtsmæssigt at investe-

re 20.000 kr. i it-udstyr i.f.b. med kirkegården, når 

der påtænkes sammenlægning med Vorbasse kir-

kegård. 

 

Filskov menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefales at overskuddet fra 

2011 på 72.000 kr. anvendes til indkøb af ny com-

bi-maskine til kirkegården. 

 

Grindsted menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at der hjemtages 

stiftslån på 500.000 kr. med tilbagebetaling over 5 

år. Menighedsrådet bedes udfylde låneansøgning – 

kan hentes på Ribe Stifts hjemmeside. 

 

 

3.  

 

 

 

Synsudskrift: 

 
Syn udført af sognene: 

Thyregod: 

 Thyregod kirke og kirkegård 

 Præstegården Vesterlundvej 84, 7323 Give 

Vester: 

 Vester kirke og kirkegård 

 

 

Synsudskrifter: 
 

Thyregod: 

Thyregod kirke og kirkegård: 

Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler kan udføres under forudsætning af at 

der er budgetmæssig dækning herfor. 

Præstegården: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-
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Provstesyn: 

Randbøl: 

 Randbøl kirke og kirkegård 

 Præstegården Hærvejen 47 

Nørup: 

 Nørup kirke og kirkegård 

 Præstegården Præstens Ager 

Øster Nykirke: 

 Øster Nykirke kirke og kirkegård 

 Vonge kirke og kirkegård 

Skjoldbjerg: 

 Skjoldbjerg kirke og kirkegård 

Vorbasse: 

 Vorbasse kirke og kirkegård 

 Præstegården Skjoldbjergvej 

 

te mangler kan udføres under forudsætning af at 

der er budgetmæssig dækning herfor. Provstiud-

valget henviser til tilbud fra firmaet SYLAN til 

udbedring af fugtskader i ydervægge i præstegår-

den og anbefaler at dette arbejde udføres snarest. 

Vester: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udgøres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. Endvidere henvises 

til det ekstraordinære provstesyn foretaget februar 

2012. 

 

Provstesyn: 

Randbøl kirke:  
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres underforudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Randbøl præstegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. Endvidere 

afventes udtalelse fra arkitekt Søren Kjær vedr. 

fugtproble 

Nørup kirke og kirkegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Præstegården: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. Der er efterfølgen-

de aftalt gennemsyn af protokollerne vedr. gravste-

der og legataftaler d. 22. marts 2012. 

Øster Nykirke kirke og kirkegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Vonge kirke og kirkegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Skjoldbjerg kirke og kirkegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Vorbasse kirke og kirkegård: 
Synrapporten blev taget til efterretning. De nævnte 

mangler udføres under forudsætning af at der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

Vorbasse præstegård: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. De nævn-

te mangler bør udføres.  

 

 

4.  

 

 

 

Revisionsprotokollater vedr. kasse- og be-

holdningseftersyn: 
 Randbøl kirkekasse 

 Øster Nykirke kirkekasse 

 Farre kirkekasse 

 

Revisionsprotokollaterne vedr. kasse- 

og beholdningseftersyn vedr.:  
 Randbøl kirkekasse 

 Øster Nykirke  

 Farre kirkekasse 

 

blev godkendt og taget til efterretning. 
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5.  

 

 

Orientering om: Psykisk arbejdsmiljø – Gre-

ne Provsti. 

Pilotprojekt i samarbejde med WorkLife. 

Lilian Høegh Tyrsted orienterede om det igangsatte 

Pilotprojekt om undersøgelse af det psykiske ar-

bejdsmiljø i Grene Provsti. Projektet foregår i et 

samarbejde med WorkLife, der står for undersøgel-

sen. 

Der er ansøgt om og bevilget 50.000 kr. til gen-

nemførelse af projektet. 

 

6.  

 

 

 

Kort orientering materiale fra bygningskon-

sulent Søren Kjær vedr. tilbud på kirkekalk-

ning. 

 

Lilian Høegh Tyrsted orienterede om redegørelse 

fra arkitekt Søren Kjær vedr. indhentning af fælles 

tilbud på kirkekalkning.  

 

7.  

 

 

 

Efterretninger: 
Givskud menighedsråd: Har ansøgt om, og fået frigivet 

168.222,70 kr. på konto ”Arbejde ved kirken” til dækning 

af terminsydelse pr. 30.06.11 

Randbøl menighedsråd: Har ansøgt om, og fået tilladel-

se til henlæggelse af 40.000 kr. af driftsrammen for 2011 

til prohiberet konto mrk. ”Renovering af præstegårdsha-

ven”. 

Givskud menighedsråd: Har søgt om, og fået tilladelse 

til at overføre 14.000 kr. fra driftsrammen i 2011 til pro-

hiberet konto mrk.: ”Tagrender”. 

Sdr. Omme menighedsråd: Har ansøgt om, og fået tilla-

delse til at bruge 14.000 kr. af kassebeholdningen til in-

stallation af automatisk lås på kirken. 

Ringive menighedsråd: Har ansøgt om at overføre kir-

kekassens prohiberede konti i Handelsbanken til prohibe-

rede konti i Den jyske Sparekasse. 

Ringive, Langelund, Lindeballe menighedsråd: Har 

ansøgt om og fået tilladelse til at hensætte 150.000 kr. af 

driftsoverskuddet for 2011 til prohiberet konto mrk. ”Re-

novering af udvendige mure Lindeballe kirke” – samt 

overskud vedr. skoven på 76.218,20 kr. hensættes på 

prohiberet konto mrk.: ”Skoven”. 

Givskud menighedsråd: Har ansøgt om, og fået tilladel-

se til at hæve 175.000 kr. på prohiberet konto ”Arbejde v. 

kirken” til dækning af fakturaer vedr. renovering af kir-

ken. 

Givskud menighedsråd: Har søgt om og fået lov til at 

hæve 108.000 kr. på konto ”Arbejde ved kirken” til dæk-

ning af terminsydelsen pr. 31.12.11. 

Hejnsvig menighedsråd: Har, af hensyn til indskyderga-

rantien, ansøgt om, og fået tilladelse til overførsel af inde-

stående i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse til Den Jyske 

Sparekasse med sammen påtegninger om prohibering som 

hidtil. 

Give menighedsråd: Har ansøgt om, og fået tilladelse til 

at få frigivet 43.000 kr. fra maskinkonto til dækning af 

køb af minilæsser. 

Givskud menighedsråd: Ansøger Ministeriet for Lige-

stilling og Kirke om deltagelse i forsøgsordning om en to-

årig valgperiode. Ansøgningen er indsendt via provstiet 

og stiftet. 

 

Omklassificering af medarbejdere: To ansøgninger om 

omklassificering af tjenestemænd er videresendt til Ribe 

Stift til videre behandling. 

Vejle Provsti: Orienterer om takster gældende for kirke-

gårde i Vejle Provsti fra. 01.01.12. 

 

De enkelte sager blev taget til efterretning. 
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Vejle Provsti: Videresender meddelelse fra Kirkeministe-

riet vedr. arealoverførsel mellem Egtved, Bredsten og 

Nørup sogne. 

 

 

8.  

 

 

Evt.: 

 
Søndag d. 29. april kl. 10.00 afholdes afskeds-

gudstjeneste for fængselspræst Dorte Ørtved. 

Provstiudvalget er velkommen til at deltage. 

 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard  

  

 

 

    

Åge Søgård 


