
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 18. september 2012 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 5. september 2012 i Kirkehuset, Kir-

kegade 22, 7200 Grindsted. 
 

                    Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 22. maj 2012 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Øster Nykirke menighedsråd: 
Ansøger om 5%-midler til dækning af uforudsete udgifter 

til renovering af præstegården i.f.b. med præsteskifte. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 

Fremsender indgået forpagtningskontrakt vedr. udleje af 

jord. 

 

 
Menighedsråd: 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at udgifter på 78.007,43 

kr. vedr. renovering af præstegården i Øster Ny-

kirke, dækkes af 5%-midlerne.  

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget godkendte den indsendte forpagt-

ningskontrakt. 

 

4.  

 

 

 

Synsudskrift: 
Syn foretaget af sognene: 

Stenderup menighedsråd: 

 Syn foretaget over Stenderup kirke og kirkegård 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 

 Syn foretaget over Sdr. Omme kirke og kirkegård 

 Syn foretaget over præstegården Lindealle 1, 

7260 Sdr. Omme. 

 

 

Synsudskrift: 
Syn foretaget af sognene: 

Stenderup menighedsråd: 

 Synsrapporten over Stenderup kirke og 

kirkegård blev godkendt. 

Sdr. Omme menighedsråd: 

 Synsrapporten over Sdr. Omme kirke og 

kirkegård blev godkendt og de nævnte 

mangler anbefales udført under forudsæt-

ning af der er budgetmæssig dækning her-

for. 

 Synsrapporten over Sdr. Omme Præste-

gård blev godkendt og de nævnte mangler 

anbefales udført under forudsætning af 

der er budgetmæssig dækning herfor. 

 

 

5.  

 

 

 

Budget 2013 

Herunder: 
 Landskirkeskatten 

 Udskrivningsgrundlaget for h.h.v. Billund og 

Vejle Kommune 

 

 

Budget 2013: 
Landskirkeskatten i Billund kommune er steget 

med 67.000 kr. 

Provsten orienterede om Budgetmødet m. Vejle 

Provsti Budget udvalg. 

Vejle Provstiudvalg har besluttet at nedsætte kirke-

skatten med 0,01% i 2013. 

 

I Billund delen skal der findes besparelser på 

3.283.937 kr. 

 

I Give dele skal der findes besparelser på 

1.979.272 kr. 
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6.  

 

 

Efterretninger: 

 
Frigivelser: 

 

Filskov kirkekasse har søgt om og fået frigivet 218.750 

kr. til køb af combimaskine. Provstiudvalget har tidligere 

givet forhåndsgodkendelse om frigivelse af beløbet. 

 

Give kirkekasse har søgt om og fået tilladelse til frigivel-

se af 97.500 kr. fra maskinkontoen til køb af Peugeot 

Boxer. 

 

Ringive, Lindeballe, Langelund kirkekasse har søgt om 

og fået tilladelse til frigivelse af 31.250 kr. fra konto ”Kir-

kegårdsdige Lindeballe” til dækning vedr. den sidste re-

novering af kirkediget v. Lindeballe kirke. 

 

Lån: 
 

Grene Menighedsråd har ansøgt om og fået bevilget et 

lån i stiftsmidlerne på 4.200.000 kr. til finansiering af 

udvidelsen af Grene kirkegård. 

 

Vorbasse Menighedsråd har ansøgt om og fået bevilget 

et lån i stiftsmidlerne på 8.255.000 kr. til finansiering af 

etablering af sognehuset og indfrielse af det tidligere opta-

gelse af lån til erhvervelse af grunden til sognehuset. 

 

Kirker: 

 

Grindsted Menighedsråd har ansøgt om og fået tilladelse 

til istandsættelse af orglet i Grindsted kirke. Godkendelsen 

af givet af Stiftsøvrigheden. 

 

Kirkegårde: 
 

Grindsted Menighedsråd har ansøgt om og fået godken-

delse til ændring af servitutter vedr. Grindsted kirkegård. 

 

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde har ansøgt om og 

fået tilladelse til fredning af gravsten for N. C. Sabroe. 

 

Randbøl Menighedsråd har ansøgt om og fået tilladelse til 

anlæggelse af urnegravsteder jfr. brev af d. 21. maj 2012. 

 

Øvrigt: 

 

Møder med nye menighedsråd: 

Biskoppen meddeler at der afholdes orienteringsmøder for 

de nye menighedsråd i Ribe Stift. Mødet i Grene provsti 

afholdes d. 16. januar 2013. 

 

Sammenlægning af Vorbasse Menighedsråd og 

Skjoldbjerg Menighedsråd til ét menighedsråd: 

Menighedsrådene sammenlægges fra kirkeåret 2012-2013 

til ét menighedsråd med 6 valgte medlemmer fra Vorbasse 

sogn og 3 valgte medlemmer fra Skjoldbjerg sogn. 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har d. 12. juli 2012 

meddelt dispensation til at kirkekasserne først sammen-

lægges pr. 1. januar 2013. 

 

Efterretninger: 
Punkterne blev taget til efterretning. 
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7.  

 
Evt. Provstisekretæren deltager i Årsmøde 

for provstisekretærer. 

Provsten deltager i Årsmøde for prov-

ster. 

PU anbefaler deltagelse. 

 

Afbud fra: Kim Søndergaard 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Åge Søgård    

 

 


