
Grene Provsti                                        

  

Grindsted d. 7. februar 2013 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 

22, Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt med enkelt til-

føjelse under punkt 4. 

 

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 10. januar 2013. 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2.  

 

Takkekort fra sognepræst Elna Lasthein. 

Fremsender takkekort for opmærksomhed 

i anledningen af 60 års fødselsdag. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 

 Hejnsvig menighedsråd:  
Anmoder om overførsel af 135.000 kr. fra an-

lægskontoen til driftskontoen til renovering af 

Hejnsvig præstebolig i forbindelse med præste-

skifte. 

 Thyregod-Vester sognes menighedsråd: 

Anmoder om udbetaling af 5%-midler til betaling 

af foreløbigt udført arbejde på kirkediget ved 

Thyregod kirkegård. 

 Samarbejdsaftale mellem Grindsted og 

Nollund-Urup sognes menighedsråd om orga-

nistfunktionen: 
Ændret vedtægt vedr. samarbejde om organist-

funktionen i Grindsted, Nollund og Urup sogne. 

 

 
 

Hejnsvig menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale, at der overføres 

135.000 kr. fra ligningsmidler til anlæg til lig-

ningsmidler til drift til renovering af Hejnsvig 

præstebolig i forbindelse med præsteskifte. 

 

Thyregod-Vester sognes menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende at der udbetales 

5%-midler jfr. tidligere behandling i PU. Frem-

sendes til videre foranstaltning i Vejle Provsti. 

 

Samarbejdsaftale mellem Grindsted og 

Nollund-Urup sognes menighedsråd om orga-

nistfunktionen: 
Samarbejdsaftalen er ændret således, således ved-

tægten tilrettes lovgivning. Provstiudvalget anbe-

faler godkendelse af den ændrede vedtægt. Videre-

sendes via Ribe Stift til Ministeriet til endelig 

godkendelse. 

 

 

4.  

 

 

 

Efterretninger: 
 Givskud menighedsråd: 

Har ansøgt om og fået frigivet 105.000 kr. fra 

”Henlæggelse på arbejde ved kirken” til dækning 

af terminsydelse til Ribe Stift pr. 31/12-12. 

 Nørup Kirkegård: 
Den foreslåede reguleringsplan for kirkegården er 

tilbagesendt til menighedsrådet til indhentning af 

erklæring fra kirkegårdskonsulenten. 

 Øster Nykirke og Vonge menighedsråd: 
Orientering om det videre forløb vedr. placering 

af nyt maskinhus. 

 

 

 
Punkterne blev taget til efterretning. 

 

Nørup menighedsråd:  
Provstiudvalget foreslår, at der tages kontakt til 

kirkegårdsarkitekten for dialog vedr. tilpasning af 

reguleringsplan for Nørup kirkegård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

Opsamling fra Formands- og kasserermødet 

d. 28. januar 2013: 

Herunder ændring af tidspunkter for indsendelse af 

budgetter – jfr. ”Brande-modellen”: 

 
Provsten har haft kontakt til Ministeriet vedr. ud-

melding af rammer for ligningen 2014. Det er 

oplyst at der inden udgangen af februar 2013 skal 

der udmeldes rammer for ligningen 2014. 



Grene Provsti                                        

 Ændring af procedure for udmelding af ligning til 

sognene, ændring af dato for indsendelse af kir-

kekassernes budgetter 2014 samt ændring af da-

toerne for 1. budgetsamråd – jfr. forslag på for-

mands- og kasserermødet mandag d. 28. januar. 

 Forslag om at der til første budgetsamråd invite-

res bredt blandt menighedsrådsmedlemmerne. 

Provstiudvalget anbefaler at ligningsbeløbene for 

2014 fastholdes i forhold til 2013. Menighedsrå-

dene bør gennemgå de enkelte poster i budgettet 

med kritiske øjne. Ligningsønskerne for 2014 skal 

reduceres m. ydelser på udbetalte lån, større en-

gangsudgifter. Endvidere skal budgetterne tilrettes 

med evt. nye lån.  

 

1. budgetsamråd d. 11. juni i Give-delen flyttes til 

mandag d. 10. juni 2013. 

 

2 budgetsamråd afholdes h.h.v. 10. og 11. septem-

ber. 

 

Til første budgetsamråd inviteres bredt – dvs. alle 

Menighedsrådsmedlemmer og præster inviteres til 

at deltage. Dog har kun to personer pr. menigheds-

råd stemmeret. ”Brande-modellen” og  regnskabs- 

og budgetterminer for Grene Provsti gennemgås. 

 

Dato for valg Provstiudvalget: Onsdag d. 25. sep-

tember.  

 

 

6.  

 

 

 
PUK-budget 2014: 
Plads til diskussion af kommende budgetlægning af PUK – 

hvad ønsker PU af prioritere. 

 

 

 Midler til fremme af samarbejdet mellem 

sognene 

 Evt. abonnement til Dansk Indkøb A/S 
 

 

7.  

 

 

 

Forslag til lov om ændring af lov om menig-

hedsråd (regelforenkling). 
 Orientering om påtænkte ændringer 

 Evt. udarbejdelse af høringssvar 

 
Provstiudvalget diskuterede de foreslåede ændrin-

ger. Der fremsendes ikke høringssvar. 

 

8.  

 

 

Evt.: 

 

 Provsten orienterede om møde med dansk 

indkøb. 

 Dato for udflugt for PU med ægtefæller 

blev fastsat til søndag d. 2. juni 2013. 

 

Mødet sluttede kl. 22.15 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 


