
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 12. november 2013 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde mandag d. 11. november 2013 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirke-

gade 22, 7200 Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  
 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 31. 

oktober 2013  

 

Referat fra PU-mødet d. 31. oktober 2013 blev 

godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

Konstituering: 

Valg af formand og næstformand 

 

Provstiudvalget konstituerede sig: 

Formand: Lilian Høegh Tyrsted 

Næstformand: Jørn Jessen 

 

4.  

 

 

 

Provstiudvalgets virksomhed 

Herunder gennemgang og udfyldelse af: 

 Forretningsorden for Grene Provstiudvalg  

 Bilag til regnskabsinstruks. 

 Fuldmagt gældende ved påtegning af skøde samt 

påtegninger til tinglysning. 

 

Provst Lilian Høegh Tyrsted orienterede overordnet 

om provstiudvalgets virksomhed: Legalitetskontrol, 

økonomi, kirkens bygninger m.m. 

Der blev gennemgået og udfyldt: 

 Forretningsorden 

 Bilag til regnskabsinstruks 

 Fuldmagt  

 

5.  

 

Menighedsråd: 

 Grindsted menighedsråd/kirkegård: 
Ansøger om tilladelse til fældning af træer på 

Grindsted Kirkegård. 

 Grindsted menighedsråd/kirkegård: 
Anmoder om tilpasning af priserne på ydelser 

med årlig regning på Grindsted kirkegård. 

 Grene menighedsråd: 

Anmoder om at overskuddet ved projektet ”Ud-

videlse af Grene Kirkegård” overføres til drift, 

således kassebeholdningen ikke belastes yderli-

gere af et ekstraordinært afdrag på stiftslånet.  

Provstirevisor har i forbindelse med revision af 

regnskabet 2012 bemærket følgende: ”kirkekas-

sens finansielle situation er trængt. Vi anbefaler, 

at den finansielle situation følges nøje”.  

 

Menighedsråd: 

 Grindsted menighedsråd/kirkegård: 

Provstiudvalget anbefaler at de udgåede 

træer fældes. 

 Grindsted menighedsråd/kirkegård: 

Provstiudvalget anbefaler at priserne på 

ydelser med årlige regninger på Grindsted 

kirkegård reguleres jfr. det ansøgte. 

 Grene menighedsråd: 

Overskud ved ”Udvidelse af Grene Kirke-

gård” udgør 110.391 kr. 

Med udgangspunkt i kirkekassens finan-

sielle situation anbefaler provstiudvalget 

at overskuddet ved udvidelse af Grene 

Kirkegård overføres til drift.  

Når den endelige momsreguleringen fore-

ligger bør det refunderede beløb indgå 

som ekstraordinært afdrag på stiftslånet. 

 

6.  

 

Årsregnskaber 2012 med tilhørende revisionsprotokol-

later, til behandling og godkendelse: 

 Stenderup kirkekasse 

 Thyregod kirkekasse 

 Vester kirkekasse 

 

De reviderede årsregnskaber for 2012 med til-

hørende revisionsprotokollater godkendt og 

taget til efterretning for:  

 Stenderup kirkekasse 

 Thyregod kirkekasse 

 Vester kirkekasse 

 

7.  

 

Efterretninger: 

 Thyregod-Vester menighedsråd: 
Udbetaling af 5%-midler til erhvervelse af øve-

orgel til organist. 

 Ringive-Lindeballe-Langelund menighedsråd: 

Har ansøgt om og fået frigivet 21.375 kr. fra 

kontoen ”Ekstraordinære udgifter Lindeballe 

kirkegård” vedr. fældning og rodfræsning af ud-

gåede træer. 

 

Punkterne blev taget til efterretning.  

Thyregod kirke er på Ribe Stifts konsulentrunde d. 

20. november. 

 

Provsten undersøger nærmere m.h.t. hvilke ydelser 

Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent 

udbyder – set i relation til Energi Midt. 



Grene Provsti                                        

 Givskud menighedsråd: 

Har ansøgt om og fået frigivet 22.015,47 kr. + 

tilskrevne renter fra kontoen ”Henlæggelse til 

arbejde ved kirken” til brug for delvis betaling af 

terminsydelse for første halvår 2013 vedr. lån nr. 

207082 i Ribe Stift. 

 Konsulentrunde onsdag d. 20. nov. 2013. 

 Rådgivning om kirkernes varme- energi og 

rumklima. Henvendelse fra Kirkeministeriets 

varme, energi og klimakonsulent om rådgivning 

af enkelt kirker eller afholdelse af fællesmøde. 

 

8.  

 

Mødedatoer 1. halvår 2014. 

 

Torsdag d. 16. januar kl. 19.30. Fællesmøde m. 

distriktsforeningen + PU efterfølgende. 

Tirsdag d. 21. januar formands- og kasserermø-

de kl. 19.00 

Onsdag d. 19. februar kl. 16.30 (Orientering fra 

Hillerød Provsti og Vision) 

Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 

Tirsdag d. 8. april kl. 19.00 

Onsdag d. 7. maj kl. 17.00 

Tirsdag d. 13. maj kl. 17.00 

Tirsdag d. 20. maj kl. 10.00 Vejle- og Grene 

Budgetudvalg. (Jørn og Lilian) 

Søndag d. 1. juni: Indsættelse ny Biskop Ribe 

Stift. 

Tirsdag d. 17. juni: 1. Budgetsamråd 

Torsdag d. 19. juni 1. Budgetsamråd 

Søndag d. 7. september: Udflugt (Karl og Ole) 

Tirsdag d. 2. september: Vejle- og Grene Bud-

getudvalg. (Jørn og Lilian) 

Tirsdag d. 9. september: 2. Budgetsamråd 

Onsdag d. 10. september: 2. Budgetsamråd 

Fredag d. 28. november: Julefrokost + PU kl. 

18.00 

 

9.  

 

Evt. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 22.45 

 

 

     

Claus Jørgen Skovbjerg  Elin Johansen 

 

 

      

Jørn Jessen / næstformand  Kim Søndergård 

 

 

      

Lone Hudecek Ovesen  Ole Hansen 

 

 

      

Lilian Høegh Tyrsted  Karl Lund 

Provst/formand  præsterepræsentant 


