
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 8. januar 2013 

 

Referat fra provstiudvalgsmøde torsdag d. 10. januar 2013 – efter fællesmødet med Distrikts-

foreningen. 

 

                   Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet 30. november 2012 

 

Referat fra mødet d. 30. november blev 

godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Generel diskussion af menighedsrådenes mu-

lighed for hensættelse af evt. driftsoverskud. 
 

 

Provstiudvalget havde en generel diskussi-

on af menighedsrådenes mulighed for hen-

sættelser af evt. driftsoverskud. 

 

4.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Thyregod – Vester Menighedsråd: 

 Fremsender spørgsmål om finansiering af reno-

vering af kirkediget v. Thyregod Kirke. 

 Ansøger om tilladelse til at henlægge 50.000 kr. 

af driftsoverskud 2012 til ”Vedligeholdelse- og 

anskaffelser præstegård”. 

 Ansøger om tilladelse til at henlæggelse af mid-

ler budgetsat til renovering af Vester Sognehus. 

Det budgetsatte beløb i 2012 udgør 393.835 kr. 

 

Randbøl menighedsråd: 

 Ansøger om tilladelse til at måtte henlægge 

40.000 kr. af årets resultat (2012) til ”Anskaffel-

ser- og vedligeholdelse kirkegården”. 

 Ansøger om tilladelse til omlægning af kirkegår-

den med mulighed for plænebegravelse. 

 

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd: 

 Ansøger om mulighed for brug af den opnåede 

merpris ved jordsalg (400.000 kr.), til uforudsete 

udgifter ved byggeri af Vorbasse sognehus. 

 

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd: 

 Ansøger om mulighed for at brug af driftsover-

skud 2012 Skjoldbjerg kirkekasse på 200.000 kr. 

til: opgaver på Vorbasse kirkegård, digitalisering 

af Skjoldbjerg kirkegård, it udstyr og telefon til 

præstekontor i nyt sognehus, buffer til drift af 

sognegård. 

 

Ringive, Lindeballe og Langelund menighedsråd: 

 Ansøger om frigivelse fra konto ”Erstatning 

vådområde”. 

 Ansøger om henlæggelse af 50.000 kr. til ”Kir-

kedige Ringive” (beløbet er delvis besparelser på 

graverløn). 

 Ansøger om henlæggelse af 75.000 kr. til ”Tag 

på graverbygning Ringive” (beløbet er budgetsat 

i 2012, arbejdet er ikke udført) 

 

Menighedsråd: 
Thyregod-Vester menighedsråd: 

 Først anvendes 5%-midler som ansøgt om. 

Udgifter derudover skal afholdes af op-

sparede midler til kirkediget 100.000 kr.  

 Provstiudvalget anbefaler at 50.000 kr. 

øremærkes ”Vedligeholdelse- og anskaf-

felser præstegård”. 

 Provstiudvalget anbefaler at det budgetsat-

te beløb på 393.835 kr. hensættes på øre-

mærket konto mrk. ”Renovering af Vester 

Sognehus”. 

 

Randbøl menighedsråd: 

 Provstiudvalget anbefaler, at der hensæt-

tes 40.000 kr. af årets resultat 2012 til 

”Anskaffelser- og vedligeholdelse af kir-

kegården” - provstiudvalget anbefaler at 

de 40.000 kr. anvendelse til omlægning af 

kirkegåden med mulighed for plænebe-

gravelse. 

 Provstiudvalget kan anbefale at der sker 

omlægning af kirkegården således der bli-

ver mulighed for plænebegravelse som 

beskrevet i projektbeskrivelse af d. 27. de-

cember. Ovenstående hensættelse anbefa-

les brugt til omlægningen. 

 

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd: 

 Provstiudvalget kan anbefale at den opnå-

ede merpris, ved salg af jord, på 400.000 

kr. kan anvendes til uforudsete udgifter 

ved byggeri af Vorbasse sognehus. 

 Det undrer provstiudvalget at der i så lille 

en kirkekasse kan opstå så stort et drifts-

overskud – 200.000 kr.. Provstiudvalget 

kan anbefale, at driftsoverskuddet anven-

des til de nævnte formål. 

 

Ringive, Lindeballe og Langelund menigheds-

råd: 

 Provstiudvalget kan godkende at der frigi-
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ves 393.275 kr. fra konto med ”erstatning 

vådområde” til garageanlæg 

 Provstiudvalget anbefaler, at der henlæg-

ges 50.000 kr. på konto mrk. ”Kirkedige 

Ringive”. 

 Provstiudvalget anbefaler, at der henlæg-

ges de budgetsatte 75.000 kr. til ny prohi-

beret konto ”Tag på graverbygning Ringi-

ve.” 

 

5.  

 

 

Referat fra mødet (d. 10. januar) med kirke-

værger og gravere om kostprisberegning. 

 

Provsten refererede fra mødet.  

 

6.  

 

 

Evt.: 

 

      

 

Afbud fra: Elin Johansen. 

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

        

Aage Søgaard   Kim Søndergaard 

 

 

 


