
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 27. februar 2013 

 

 

Indkaldelse og dagsorden til Provstiudvalgsmøde onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00, Kirkehu-

set,  Kirkegade 22, 7200 Grindsted.  

 

                    Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 6. marts 2013 

 
Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 

 Vesterhede menighedsråd: 

Ansøger om tilladelse til at overføre driftsover-

skud 2012 på 97.167 kr. til brug for synsudsatar-

bejde i 2013 vedr. glasmosaik i vestgavl samt 

forbedring af lydanlæg i kirken. 

 Nørup menighedsråd: 
Ansøger om lov til at overføre uforbrugte midler 

på 119.106 kr. fra regnskabsåret 2012 til vedlige-

holdelsesopgaver i kirke og konfirmandstue. 

 Hejnsvig menighedsråd: 
Ansøger om lov til at overføre overskud 2012 på 

193.218 kr. til: 

- Udskiftning af plankeværk 

- Udskiftning af tag på kapellet/graverkontor 

og en indvendig ”ansigtsløftning” i form af 

vægmaling m.m. 

 Grene menighedsråd: 
Ansøger om økonomisk bidrag af 5%-midlerne til 

uforudsete udgifter, der ikke er økonomisk dæk-

ning for i budgettet 2012 og 2013: 

- Rørskade i kirkehuset ved Grene kirke. De 

samlede udgifter beløber sig til 45.000 kr. 

- Meromkostning i.f.b. med medarbejders 

langtidssygemelding: Ekstraudgiften udgør 

85.000 kr. i 2012 og 65.000 kr. 2013. 

 Nørup menighedsråd: 
Svar vedr. reguleringsplan for Kirkegården v. Nø-

rup Kirke. 

 Øster Nykirke menighedsråd: 
Ansøger om tilladelse til udvidelse af eksisteren-

de parkeringsplads og kirkegårdens materielgård. 

 Nollund-Urup menighedsråd: 
Ansøger om anvendelse af driftsoverskud 2012 

på 126.400 kr. til  

- Regnvandsfaskiner v. Nollund kirke: 32.800 

kr. 

- Algebekæmpelse på Nollund kirke: 8.537 kr. 

- Indkøb af EL-klaver: 12.000 kr. 

 

 

 

Menighedsråd: 
Vesterhede menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet kan 

overføre overskuddet til brug vedr. renovering af 

glasmosaik i vestgavl samt forbedring af lydanlæg 

i kirken. 

 

Nørup menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet kan 

overføre driftsoverskuddet 2012 til vedligeholdel-

sesopgaver i kirke og konfirmandstue. 

 

Hejnsvig menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at menighedsrådet 

kan overføre driftsoverskuddet 2012 til udskift-

ning af plankeværk samt udskiftning af tag på 

kapellet/graverkontor. Det bemærkes dog at der 

skal indhentes tilbud på begge opgaver. Desuden 

skal der darbejdes projekt vedr. udskiftning af tag 

på kapel der skal fremsendes til provstiet til god-

kendelse forud for igangsættelse af projektet. 

 

Grene menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der anvendes 5%-

midler til dækning af merudgifter v. opstået rør-

skade i kirkehuset ved Grene kirke. Der kan udbe-

tales op til 45.000 kr. For at få frigivet beløbet 

fremsendes faktura på beløbet til provstiet med 

angivelse af kontonummer hvortil beløbet skal 

overføres. 

Provstiudvalget anbefaler at der anvendes 5%-

midler til dækning af merudgifter v. langtidssyge-

melding af medarbejder – der kan dækkes op til 

150.000 kr. Forudsætningen for udbetalingen er at 

menighedsrådet indsender en specificeret opgørel-

se over ekstraudgifterne vedr. langtidssygemeldin-

gen med angivelse af kontonummer hvortil beløbet 

skal overføres. 

 

Nørup menighedsråd: 

Menighedsrådet er anmodet om at få udarbejdet 

detaljeret plan vedr. regulering af kirkegården. Det 
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 Sdr. Omme menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om bevilling til: 

- Maling af vinduer i kirken,  

- Maling af vinduer konfirmandstuen 

- Nyt varmesystem til kirken 

- Stama-truck 

 

 Filskov menighedsråd: 
Ansøger om anvendelse af driftsoverskud 2012 

på 27.600 kr. til: 

- Automatisk låsesystem til kirkegøren: 15.000 

kr. 

- Internet til kirke og kirkehus incl. kamera og 

oprettelse af net-forbindelse til brug ved 

transmission af Gudstjenester til Filskov Fri-

plejehjem. 

 

 

 

undersøges hvorvidt de gravsteder der fremgår 

som fredede gravsteder berettiger til en fredning. 

Det undersøges hvem der har beslutningskompe-

tencen for reguleringen af kirkegården. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at der foretages ud-

videlse af eksisterende parkeringsplads og kirke-

gårdens materialegård forudsat der er budgetmæs-

sig dækning for projektet. Der kan ikke forventes 

yderligere ligningsmidler til projektet. 

 

Nollund-Urup menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at der anvendes en 

del af driftsoverskuddet 2012: til: 

Regnvandsfaskiner: 32.800 kr. 

Algebekæmpelse: 8.537 kr. 

EL-klaver: 12.000 kr. 

I alt 53.337 kr. 

Den resterende del af overskuddet bør fragå i den 

ønskede ligning for 2014. 

 

Sdr. Omme menighedsråd:  

Provstiudvalget anbefaler at overskuddet for 2012 

kan anvendes til de synsudsatte arbejder h.h.v. 

maling af vinduer i kirken (9.000 + moms= 11.250 

kr.), maling af vinduer i konfirmandstuen (15.000 

+ moms= 18.750 kr.) samt anskaffelse af Stama-

truck (110.000 +moms= 137.500 kr.) til kirkegår-

den. Maskinkontoens indestående (66.000 kr.) skal 

anvendes til køb af ny truck. 137.500 kr. – 66.000 

kr. = 71.500 kr. 

Den resterende del af overskuddet:122.967 – 

11.250 – 18.750 – 71.500 = 54.467 kr. skal øre-

mærkes varmeprojekt i kirken. Forud for igang-

sættelse af projektet skal der udarbejdes et detalje-

ret projekt, af fagfolk, som skal fremsendes ad 

tjenstvejen til behandling og godkendelse. 

 

Filskov menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at driftsoverskuddet 

anvendes til de nævnte projekter. Udgifter ud over 

overskuddet skal dækkes af kassebeholdningen. 

 

 

4.  

 

Synsudskrifter – syn foretaget af menigheds-

råd: 
 Synsudskrift vedr. Grindsted kirke og kirke-

gård. 

 

Synsudskrifter – fra Provstesyn: 
Synsudskrifter vedr.: 

 Filskov kirke og kirkegård 

 Sdr. Omme kirke og kirkegård 

 Sdr. Omme præstegård, Lindeallé 1 

 Østerby kirke 

 

Synsudskrifter – syn foretaget af me-

nighedsråd: 
 Synsrapporten godkendes. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

Synsudskrifter – fra Provstesyn: 
 Filskov kirke og kirkegård:  

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 
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 Gadbjerg sognehus 

 Gadbjerg kirke og kirkegård 

 Givskud kirke og kirkegård 

 Givskud præstegård, Søndergårdsvej 16, 

Givskud 

 Thyregod kirke og kirkegård 

 Thyregod-Vester præstegård, Vesterlundvej 

84, Give 

 Vester kirke og kirkegård 

 Sognehuset i Vester 

 

 Sdr. Omme kirke og kirkegård: 
Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Sdr. Omme præstegård, Lindeallé 1: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Østerby kirke: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Gadbjerg sognehus: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Gadbjerg kirke og kirkegård: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Givskud kirke og kirkegård:  

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Givskud præstegård, Søndergårdsvej 16, 

Givskud: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Thyregod kirke og kirkegård:  

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Thyregod-Vester præstegård, Vester-

lundvej 84, Give: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Vester kirke og kirkegård: 

Synsrapporten blev godkendt. De anførte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

 Sognehuset i Vester: 

Der afventes projekt til færdiggørelse af re-

noveringen af sognehuset. 
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5.  

 

Forslag til afholdelse af møde vedr. samar-

bejde med deltagelse af konsulent Evabeth 

Mønster og konsulent Poul Langagergård. 

 

Forslag til møde onsdag d. 29. maj 2013 kl. 

19.30 om samarbejde. Alle menighedsrådsmed-

lemmer. Tilmelding. 

 

6.  

 

 

 

Forslag til gennemførelse af kostprisbereg-

ning af kirkegårdstaksterne i Grene Provsti. 
(Der fremsendes materiale til gennemlæsning forud for 

mødet) 

 

 

Provstiudvalget kan anbefale gennemførelsen. 

 

7.  

 

 

 

Efterretninger: 
 Ministeriets brev om vedtægt for organistfunktio-

nen i Grindsted, Nollund og Urup menighedsråd. 

 
Taget til efterretning. 

 

8.  

 

 

Evt.: 

 
Ikke noget til punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 

 


