
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 13. juni 2013 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde torsdag d. 30. maj 2013 kl. 20.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

7200Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 6. maj 2013 og 14. maj 2013. 

 

Referater blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Grene Menighedsråd: 

Fremsender ændret kirkegårdsvedtægt til god-

kendelse. 

 Thyregod-Vester Menighedsråd: 

Fremsender ansøgninger om: 

- Midler til etablering af nyt nedsivningsan-

læg ved Vester Kirke. 

- Midler til behandling af borebiller i præste-

gården. 

 

Menighedsråd: 
Grene Menighedsråd: 

 Ændret kirkegårdsvedtægt blev godkendt. 

 

Thyregod-Vester Menighedsråd: 

 Nedsivning ved graverhuset i Vester: 

Provstiudvalget vurderer ikke at der er tale 

om en pludselig opstået skade. Provstiud-

valget anbefaler at menighedsrådet etable-

rer et nyt nedsivningsanlæg af midler fra 

kassebeholdningen. 

 Borebiller i præstegården: 
Provstiudvalget vurderer ikke at borebille-

angreb berettiger til tildeling af 5%-mid-

lerne. Provstiudvalget anbefaler derfor at 

menighedsrådet afholder udgiften af kas-

sebeholdningen. 

 

Provstiudvalget har bemærket at der er 

overskud i regnskaberne for 2012 i såvel 

Thyregod (136.840 kr.) som Vester 

(86.017 kr.) 

 

4.  

 

Synsudskrift: 
Syn foretaget af menighedsråd: 

- Øster Nykirke menighedsråd: 

- Synsudskrift vedr. syn over Øster Nykirke 

kirke og kirkegård 

- Synsudskrift vedr. syn over Vonge kirke og 

kirkegård 

- Synsudskrift vedr. syn over Præstegården i 

Øster Nykirke, Springbankevej 10. 

 

Synsudskrift: 
 Synsudskriften over Øster Nykirke kirke 

og kirkegård blev godkendt. De nævnte 

fejl og mangler kan udføres såfremt der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

 Synsudskriften over Vonge kirke og kir-

kegård blev godkendt. De nævnte fejl og 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

Provstiudvalget gør opmærksom på, at det 

i forbindelse med udskiftning af kirke-

bænke med stole, forudsættes at der udar-

bejdes et projekt herunder budget over 

udgiften. Projektet fremsendes til provsti-

udvalget til behandling. 

 Synsudskrift over præstegården i Øster 

Nykirke blev godkendt og de nævnte 

mangler kan udgøres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 
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5.  

 

Årsregnskab 2012 PUK 

 

Årsregnskab 2012 PUK blev gennemgået og god-

kendt. 

 

6.  

 

Forslag til Budget 2014 PUK 
(Fremsendes m. alm. post til gennemsyn) 

 
Forslag til budget 2014 for PUK blev gennemgået 

og godkendt. 

 

7.  

 

Henvendelse fra Energitjenesten Midtjylland 

vedr. energibesparelser i kirker.  
(Materialet fremsendes m. alm. post) 

 
Provsten tager kontakt til Energitjenesten Midtjyl-

land vedr. yderligere informationer. 

 

8.  

 

Budgetter 2014. 

- Forberedelse af og drøftelse vedr. 

1. Budgetsamråd.  

- Referat fra VGBU møde d. 21. maj 

2013.  

- Skøn over kirkeskatten fra Billund 

kommune 

 

I Give-delen skal der findes besparelser på 1,7 mio. 

kr. 

I Billund-delen skal der findes besparelser på 1,3 

mio. kr. 

De endelige ligningsbeløb kendes dog først medio 

juli 2013. 

 

Forslag til punkter til dagsorden til budgetsamråde-

ne: 

- Energi 

- Punkter fra undersøgelse af det psyki-

ske arbejdsmiljø 

- Brandemodellen 

- Kostprisberegning 

- Evt. yderligere medlemmer i PU.  

- Orientering om ERFA-møde for for-

mænd og kontaktpersoner i Give-

delen. 

 

Provsten refererede fra møde i VGBU d. 21. maj. 

Der er enighed om, at der ikke bør foretages uhen-

sigtsmæssige henlæggelser.  

 

9.  

 

Ministeriets høring vedr. udkast til bekendt-

gørelse om valg af medlemmer til provstiud-

valg og stiftsråd og vejledning om fastsættel-

se af stiftsrådenes forretningsorden m.m. 
(Materialet fremsendes m. alm. post) 

 
Provstiudvalget fremsender ikke høringssvar. 

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde til 

Provsti- og Stiftsudvalget d. 28. august kl. 19.30 

Teatersalen i Billund Centret.  

 

10.  
 

Opfølgning på Temaaften vedr. samarbejde. 

 
Der blev på temaaftenen fremsat forslag fra menig-

hedsrådene om, at gravere og gravermedhjælpere 

samt organister indkaldes til ERFA-møder, hvor 

emnet er ”Samarbejde” på tværs af sogne. Provsten 

tager kontakt til Evabeth Mønster for aftale herom. 

 

11.  
 

 

 

Evt. 
 

 
Nørup har ansøgt om midler fra kirkeistandsættel-

sesordningen om ydelse af statstilskud til istand-

sættelse af Nørup Kirke. Har dog fået afslag. Mini-

steriet har dog ekstraordinært opfordret menigheds-

rådet til at ansøge kirkeistandsættelsespuljen igen i 

2014. 

 

Mødet sluttede kl. 22.30 
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Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 


