
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 22. maj 2012 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 20.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

Grindsted. 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 2. maj 2012 

 

Referatet blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Vorbasse menighedsråd 

Fremsender hovedtegninger og beskrivelser samt 

økonomisk opstilling anlægsudgifter vedr. Sog-

nehus. 

Udtalelse fra bygningskonsulent Søren Kjær. 

Menighedsrådet er anmodet om at indsende fi-

nansieringsforslag til provstiudvalget til behand-

lig på mødet. 

 

Menighedsråd: 
Vorbasse menighedsråd: 

Det samlede projekt incl. inventar løber op på i alt 

9.685.000 kr. Der er ud over tegninger og beskri-

velser ligeledes indsendt finansieringsplan. 
Provstiudvalget kan anbefale at byggeriet kan 

igangsættes med det indsendte finansieringsfor-

slag. Provstiudvalget bemærker, at såvel provenu 

ved salg af jorden samt den refunderede bygge-

moms/moms på nyanskaffelser til projektet, skal 

indgå som ekstraordinært afdrag på lånet. Provsti-

udvalget bemærker endvidere, at der ikke kan 

forventes yderligere finansiering via ligningsmid-

lerne dvs. provstiudvalget tolererer ikke budget-

overskridelser vedr. byggeprojektet. 

 

f 

 

 

Budget 2013: 

 Referat fra VGBU d. 8. maj – samt prognose 

vedr. ligning 2013. 
 

 

Budget 2013. 
Jørn og Lilian refererede fra budgetudvalgsmøde t 

d. 8. maj i Veje-Grene provstibudgetudvalg. Der 

skal formodentlig findes besparelser på omkring 

3,5 mio. kr. Der budgetteres med hensættelse af 

5%-midler på 400.000 kr. 

 

4.  

 

 

 

Varde Provsti’s budgetfordelingsmodel 
 Referat fra orienteringsmødet d. 8. maj 2012 v. 

Kim, Elin og Marianne 

 Evt. fremvisning af modellen. 

 

 
Elin og Marianne refererede fra orienteringsmødet 

i Esbjerg om Varde Provstis budgetfordelingsmo-

del. Provstiet har fået modellen tilsendt fra Varde 

Provsti. 

 

5.  

 

 

 

Ribe Stift fremsender anmodning om udtalel-

se til behandling af klage – Give kirkegård. 

 
Provstiudvalget fremsender udtalelse til stiftet. 

 

6.  

 

 

 

Efterretninger: 

 Thyregod og Vester menighedsråd: 
Meddeler at de to sogne sammenlægges til ét sog 

med virkning fra 1. søndag i advent 2012. 

 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

 
 

Punkterne blev taget til efterretning. 



Grene Provsti                                        

fremsender brev og liste over: 

- Menighedsråd i Grene Provsti der deltager i 

forsøget med en 2-årig valgperiode med ven-

til.  
- Menighedsråd i Grene Provsti der deltager i 

forsøget med en 2 årig valgperiode. 
 Ribe Stift: 

- Koncerninternt arbejde – arbejde udført at et 

menighedsråd for et andet menighedsråd. 

 

 

 

7.  

 

 

Planlægning af Provstiudvalgsmøder i efter-

året 2012.  

 

HUSK KALENDER!! 

 

Provstiudvalgs- og budgetmøder i ef-

teråret 2012: 
Tirsdag d. 4. Sept. VGBU (Jørgen og Lilian) 

Onsdag d. 5. Sept. PU kl. 19.00 

Tirsdag d. 11. Sept. Budgetsamråd 19.30: Billund-

delen af Grene Provsti, Kirkehuset, Grindsted 

Onsdag 12. Sept. Budgetsamråd 19.30: Give-

delen: Sognehuset i Gadbjerg. 

Søndag d. 16. Sept.: Udflugt: Vesterhede kirke, 

Hodde Kro og Janusbygningen i Tistrup. M. ægte-

fælle. 

Onsdag d. 10. Okt. PU: Kl. 19.00 

Tirsdag d. 30. Okt.: PU Kl. 19.00 

Onsdag d. 14. Nov.: PU Kl. 19.00 

Fredag d. 30. Nov.: PU/Julefrokost Kl. 18.00 m. 

ægtefælle 

 

8.  

 

 

Evt.: 

 
Jørn fortalte om planer for tilplantning af land-

brugsjord m. juletræer. 

 

Afbud fra: Kim Søndergård.  

Mødet sluttede kl. 23.00 


