
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 25. april 2012 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 24. april 2012 kl. 19.00 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 22. marts 2012. 

 

Referat fra mødet d. 22. marts 2012 blev 

godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Grene sogns menighedsråd: 
Ansøgning om lån til udvidelse af Grene kirkegård på 

4.200.000 kr. Der er i forhold til budgettet, over udvidel-

sen, af d. 29. maj 2011 tale om en overskridelse på 

1.395.390 kr. 

 

Sdr. Omme menighedsråd. 

28/3-2012: Anmoder om, at overføre overskud fra regn-

skab 2011 på 32.000 kr. til opsparingskonto til ”maling af 

kirken indvendig”.  

 

16/4-2012:Anmoder endvidere om, en forhåndsgodken-

delse af at der kan frigives beløb fra kontoen ”maling af 

kirken” til dækning af udgift til varmekonsulent, udarbej-

delse af projekt vedr. renovering af kirken m. maling af 

bænke m.m. Jfr. også konsulentbesøg d. 12. april 2012. 

Anbefalingen fra konsulenterne var en ” så begrænset 

renovering af kirken som muligt”. 

 

16/4-2012:Anmoder om tilladelse til udskiftning af for-

hække med sten. 

 

Filskov menighedsråd: 
Anmoder om, at måtte bruge hele overskuddet fra regn-

skabet 2011 på 129.031 kr. til indkøb af ny combimaskine 

til kirkegården. Fik i møde d. 29. februar 2012, lov til at 

anvende det foreløbige resultat fra 2011 på 72.000 kr. til 

indkøb af ny combimaskine. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Anmoder om ændring af kirkegårdsvedtægterne vedr. 

kistegrav i plæne m. bed. 

 

 

Menighedsråd: 
Grene sogns menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der bevilges lån på 

4.200.000 kr. til udvidelse af Grene Kirkegård. 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 
28/3-2012: Provstiudvalget kan anbefale at der 

hensættes 32.000 kr. af overskuddet for 2011 til 

prohiberet konto mrk. ”maling af kirken”. 

 

16/4-2012:Provstiudvalget kan anbefale, at der, når 

der kan frigives beløb fra prohiberet konto mrk. 

”maling af kirken indvendig” til dækning af udgift 

til varmekonsulent, udarbejdelse af projekt vedr. 

renovering af kirken m. maling af bænke m.m. 

Når der er afholdt udgifter jfr. ansøgningen skal 

faktura fremsendes til provstiet med angivelse af 

beløb samt kontonummer. 

 

16/4-2012Provstiudvalget kan godkende at for-

hækkene på gravstederne udskiftes med sten. 

 

Filskov menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende at overskud fra 2011 

på 129.031 kr. hensættes på prohiberet konto mrk. 

”combimaskine” til kirkegården. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende ændringer af kirke-

gårdsvedtægterne, på Vonge kirkegård, vedr. kiste-

grav i plæne m. bed. De godkendte takster frem-

sendes til Ribe Stift. 
 

 

4.  

 

 

 

Synsudskrift: 
Syn foretaget af sognene: 

  Farre kirke og kirkegård 

 

Synsudskrift: 
Synsudskrift vedr. syn over Farre kirke og kirke-

gård udført d. 4. april 2012 blev taget til efterret-

ning. Iflg. synsudskriften forefindes ingen gamle 

eller nye mangler. 

 

5.  

 

 

 

Indkomne skrivelser: 

 Ribe stift: Vedr. opførelse af maskinhus v. 

Øster Nykirke kirke – fredning 

 

 

Indkomne skrivelser: 
 Øster Nykirke – fredning: 

Provstiudvalget kontakter Vejle kommune 

for afklaring af hvem der skal søges Fred-

ningsnævnet om dispensation. 
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 Vorbasse menighedsråd: Finansiering af byg-

geri af sognehus. 

 

 Ministeriet for Ligestilling og kirke: Høring 

vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provsti-

udvalgskassernes budget, regnskab og revision. 

 

 

 Vorbasse menighedsråd: 
Fremsender redegørelse for hvordan me-

nighedsrådet påtænker byggeri af nyt sog-

nehus finansieret. Tages til efterretning. 

 

 Ministeriet for Ligestilling og kirke: 
Provstiet undersøger hvorvidt ændringen 

får konsekvenser for anvendelsen af 

Brande-modellen, herunder planerne om 

at budgetrammerne frem over skal udmel-

des i budgetstøttesystemet. 

 

6.  

 

 

 

Efterretninger: 
 Orientering fra Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen om den centrale udbudsplatform. 

 Anmodninger om dispensation vedr. valgforsøg 

2012: 
- Givskud menighedsråd 

- Thyregod menighedsråd 

- Vester menighedsråd 

- Gadbjerg menighedsråd 

- Vesterhede menighedsråd 

 

 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

7.  

 

 

 

Gennemgang af budgetter 2013 

 

 
Farre kirkekasse: 

Der er indarbejdet lån på 1.000.000 kr. til kirkere-

novering. Forventet pris renovering 1.544.000 kr. 

Rente og afdrag udgør i 2013 120.000 kr. Ligning 

drift udgør 589.277 kr. og ligning anlæg 100.000 

kr. i alt 689.277 kr. 

 

Grene sogns kirkekasse: 

Ligning drift 4.500.000 kr. og ligning anlæg 

280.000 kr. i alt 4.780.000 kr. 

Der er for 2011 en driftsafvigelse på godt 232.000 

kr. – dvs. overskud i.f.t. budgettet. 

Lånebehov 4.200.000 kr. i 2012 – udvidelse af 

kirkegård. 

Formål 64 ?? 

Højt aktivitets niveau. 

 

 

Filskov kirkekasse: 
Ligning drift 1.569.972 kr. og ligning anlæg 

216.667 kr. Stigning i bank drift og anlæg fra 

153.059,665 kr. pr. 1/1 til 420.607,79 pr. 31/12. 

Formål 21: Kirkebygning stigning ca. 100.000 kr. 

 

Skjoldbjerg kirkekasse: 

Ønsker at nedskrive kassebeholdningen med 

50.000 kr. 

Ligning drift 858.800 kr. og anlæg 20.000 kr. i alt 

878.800 kr. 

Overskud 2011. 79.175,79 kr. 

 

Vorbasse kirkekasse: 
Ligning drift udgør 1.890.000 kr. og anlæg 375.000 

kr. i alt 2.265.000 kr. 

Indtægter formål 31: 150.000 kr.??? 

Markant stigning på løn gudstjeneste og kirkelige 
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handlinger. 

Nyt lån 6.500.000 kr. til brug v. opførelse af sog-

nehus. Løbetid 15 år ?? 

 

Sdr. Omme kirkekasse: 
Ligning drift 2.311.770 kr. og anlæg 50.000 kr. i alt 

2.361.770 kr. 

Bank drift og anlæg 31/12-11: 229.743 kr. og giro 

127.590 kr. 

 

Givskud kirkekasse: 
Ligning drift 2.065.000 kr., ligning anlæg 265.000 

kr. i alt 2.330.000 kr. 

Der er medregnet 700.000 kr. under formål 21 – 

drift til udskiftning af tegltag på kirken. 

Løn kirkelige aktiviteter steget m. 40.000 kr. – det 

fremgår af årsregnskabet at nuværende organist er 

lavere lønnet end den tidligere. 

Overskud drift udgør ca. 260.000 kr. ift. det bud-

getterede. Bank drift og anlæg udgør 1/1-11: 

219.961 kr. og 31/12-11: 491.765 kr. 

 

 

8.  

 

 

Evt.: 

 

Provsten orienterede om den igangvæ-

rende undersøgelse af det psykiske ar-

bejdsmiljø i Grene Provsti. 

 

Afbud fra:           

Mødet sluttede kl. 23.20 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard  

  

 

 

    

Åge Søgård 

 

 


