
Grene Provsti                                        

   Grindsted d. 12. december 2013 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde fredag d. 6. december 2013 kl. 18.00 i Konfirmandstuen, 

Kirkegade 5, 7200 Grindsted.  

 

Afbud fra Lone H. Ovesen og Karl Lund. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 11. november2013. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

Ribe Stift 
Indkalder i forbindelse med bispevalg i Ribe Stift til 

valgmøde. 

Provstiudvalget udpeger blandt de valgte medlemmer en 

repræsentant til at deltage i mødet. 

 
Jørn Jessen blev valgt til at repræsentere Grene 

Provstiudvalg. 

 

 

4.  

 

Menighedsråd: 
Øster Nykirke: 

 Fremsender budgetoverslag vedr.:   

Ny klokkestol, istandsættelse af tagværk, bjælke-

lag og bindebjælker i tår og vippeluger. 

 Fremsender ansøgning om dækning af 5%-

midler til dækning af udgifterne til reparation af 

taget på kirketårnet på Vonge kirke fra 5%-

midlerne. 

 Fremsender ansøgning om overførsel af over-

skud fra regnskabsåret 2013 til 2014, til brug for 

renovering af badeværelse i præstegården. 

 Fremsender grovskitse i forbindelse med opfø-

relse af maskinhus, materialegård og skovkirke-

gård 

Thyregod-Vester: 

 Ansøger om: 

- Anlægsbevilling til renovering af Thyregod 

kirke overføres til opsparingskonto 143.246 

kr. 

- Anlægsbevilling til renovering af Vester 

Sognehus overføres til opsparingskonto 

206.165 kr. 

- At måtte hæve 394.530,54 kr. på opspa-

ringskonto til Vester Sognehus, og overføre 

til nye konto i Den Jyske Sparekasse. 
 

 

Hejnsvig: 

 Fremsender ansøgning om tilladelse til at opsæt-

te to projektorer i Hejnsvig kirke.  

 

Menighedsråd: 

Øster Nykirke: 

 Fremsendes til stiftet til videre behand-

ling. 

 Provstiudvalget kan anbefale at udgifterne 

til reparation af taget på kirketårnet på 

Vonge kirke fra 5%-midlerne. Flertallet i 

provstiudvalget anser skaderne for uforud-

sete. 

Elin Johansen anfører sin uenighed i at der 

kan frigives 5%-midler til dækningen af 

udgifterne. 

 Provstiudvalget anbefaler at overskuddet 

for 2013 øremærkes til renovering af ba-

deværelset. 

 Grovskitsen er fremsendt til høring i Ribe 

Stift med anbefaling om at materialegår-

den placeres jfr. skitsen. 

Thyregod-Vester:  

 Provstiudvalget anbefaler at anlægsbevil-

lingen overføres til opsparingskonto 

143.246 kr. 

 Anlægsbevilling til renovering af Vester 

Sognehus overføres til opsparingskonto 

206.165 kr. 

 Provstiudvalget kan ikke anbefale at belø-

bet overføres til en driftskonto – beløbet 

skal overføres til en opsparingskonto, 

samt anvendes til renovering af Vester 

Sognehus og Thyregod kirke. 

Hejnsvig: 

 Provstiudvalget kan ikke på det forelig-
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Tilbud fra MAVT lyder på 120.000 kr.  

Give/Organisten: 

 Fremsender forespørgsel vedr. mulighed for 

yderligere midler til sangundervisning i 2014 på 

20.000 kr. 
Givskud: 

 Fremsender anmodning om at måtte overføre 

100.000 kr. til opsparing til p-plads. Har i 2013 

budgetteret med de 100.000 kr. til renovering af 

konfirmandstue m.v. 

 Anmoder om at måtte overføre 25.000 kr. til op-

sparing til maling af vinduer m.v. i præsteboli-

gen. 

Sdr. Omme: 

 Fremsender skitseprojekt og økonomisk opstil-

ling vedr. ombygning af kapel og graverbygning 

samt tilbygning til redskabsbygningen. 

Randbøl: 

 Ansøger om hjælp til betaling af afdrag på nyt 

lån i forbindelse med præsteskiftet. Afdraget ud-

gør 50.000 kr. 

Ringive, Lindeballe, Langelund: 

 Ansøger om at måtte overføres i alt 75.000 kr. til 

opsparing til renovering af facademur og garage 

præstebolig. 

 

gende grundlag give tilladelse til projek-

tet. Der ses ikke at være tale om et tilbud. 

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet 

om at indhente endnu et tilbud samt op-

lysning om hvor midlerne til opsætningen 

kommer fra. 

Give/Organisten: 

 Provstiudvalget anmoder organisten om at 

fremsende en anmodning til det lokale 

menighedsråd. Der er tale om en udgift 

der skal afholdes af den lokale kirkekasse. 

Givskud: 

 Provstiudvalget anbefaler at de 100.000 

kr. øremærkes til renovering af konfir-

mandstuen. 

 Provstiudvalget kan anbefale at der over-

føres 25.000 kr. til opsparing af vinduer 

m.v. i præsteboligen. 

Sdr. Omme: 

 Udsættes til næste møde. 

Randbøl: 

 Lån af 5%-midlerne. 

Ringive, Lindeballe, Langelund: 

 Provstiudvalget kan anbefale at der kan 

overføres 75.000 kr. til opsparing til re-

novering af facademur og garage. 

 

5.  

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menig-

hedsrådene: 
 Sdr. Omme: 

- Synsrapport vedr. syn over præstegården 

Linde Allé 1, 7260 Sdr. Omme 

- Synsrapport vedr. syn over Sdr. Omme kirke 

og kirkegård., 

 

 
Sdr. Omme 

 Udsættes til næste møde. 

 

6.  

 

Årsregnskaber 2012 med tilhørende revisi-

onsprotokollater, til behandling og godken-

delse: 
 Nollund-Urup kirkekasse 

 Randbøl kirkekasse 

 Thyregod-Vester kirkekasse 

 Østerby Kirke (Fængselskirken) 

 
Årsregnskaberne med tilhørende revisionspro-

tokollater blev godkendt. 

 

7.  

 

 

 

Godkendelse af endelige budgetter 2014: 
 Gadbjerg kirkekasse 

 Give kirkekasse 

 Givskud kirkekasse 

 Hejnsvig kirkekasse 

 Nollund-Urup kirkekasse 

 Randbøl kirkekasse 

 Ringive. Langelund, Lindeballe kirkekasse 

 Sdr. Omme kirkekasse (Ikke modtaget/rykket) 

 Thyregod-Vester kirkekasse 

 Vesterhede kirkekasse 

 
Budgetterne 2014 blev godkendt for de enkelte 

kasser. 
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 Øster Nykirke kirkekasse 

 Østerby Kirke 

 

8.  

 

 

 

Evt. 
 

 
Ikke noget til punktet. 

 

Afbud fra: Lone H. Ovesen og Karl Lund 

 

Mødet sluttede kl. 19.30 

 

 

 

     

Claus Jørgen Skovbjerg  Elin Johansen 

 

 

      

Jørn Jessen / næstformand  Kim Søndergård 

 

 

        

Ole Hansen   Lilian Høegh Tyrsted 

  Provst/formand 

 


