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 Grindsted d. 20. maj 2014 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 13. maj 2014 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

7200Grindsted. 

 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse 

af to punkter under punkt 3. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 8. april 2014. 

 

Referat fra mødet d. 8. april 2014 blev 

godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme: 

Ansøger om andel af 5%-midlerne til dækning af 

udgifter vedr. rørskade i konfirmandstuen. 

 Thyregod-Vester 
Ansøger om tilladelse til salg af nuværende præ-

stebolig samt køb af ny præstebolig beliggende i 

Thyregod by. 

 Hejnsvig 
Budget 2015 

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme 

Anmodes om fremsendelse af fakturaer 

vedr. afholdte udgifter. Facadedøren hol-

des uden for – hvorfor ikke anmeldt til 

forsikringen? Der anmodes om indsendel-

se af likviditetsbudget. Herunder kontoud-

skrift pr. 31. 12. samt pr. d.d. 

 Thyregod-Vester 
Provstiudvalget kan anbefale at den nuvæ-

rende præstebolig sælges, og der købes ny 

præstebolig i Thyregod by. 

 Hejnsvig 
Der afholdes møde med menighedsrådet 

vedr. budgetønskerne 2015.  

 

4.  

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menig-

hedsrådene: 
 Filskov menighedsråd: 

Synsrapport vedr. afholdt syn over Filskov kirke 

og kirkegård d. 25. marts 2014. 

 Randbøl menighedsråd: 
- Synsrapport vedr. afholdt syn over Randbøl 

kirke og kirkegård d. 11. april 2014.05.12 

 Øster Nykirke menighedsråd: 
- Synsrapport vedr. afholdt syn over præstegår-

den i Øster Nykirke, Springbankevej 10, Give d. 

14. februar 2014. 

- Synsrapport vedr. afholdt syn over Øster Ny-

kirke kirke og kirkegård d. 14. februar 2014. 

- Sysrapport vedr. afholdt syn over Vonge kirke 

og kirkegård d. 14. februar 2014. 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af 

menighedsrådene: 
 Filskov menighedsråd:  

Synsrapport over Filskov kirke og kirke-

gård blev taget til efterretning. De nævnte 

mangler kan udføres såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 Randbøl menighedsråd: 
Synsrapporten vedr. afholdt syn over 

Randbøl kirke og kirkegård blev taget til 

efterretning. De nævnte mangler kan udfø-

res såfremt der er budgetmæssig dækning 

herfor. 

 Øster Nykirke menighedsråd: 
Synsrapport vedr. afholdt syn over præ-

stegården i Øster Nykirke, Springbankevej 

10, Give blev taget til efterretning. De 

nævnte mangler kan udføres såfremt der 

er budgetmæssig dækning herfor. 

Synsrapport vedr. afholdt syn over Øster 

Nykirke kirke og kirkegård blev taget til 
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efterretning. De nævnte mangler kan udfø-

res såfremt der er budgetmæssig dækning 

herfor. 

Sysrapport vedr. afholdt syn over Vonge 

kirke og kirkegård blev taget til efterret-

ning. De nævnte mangler kan udføres så-

fremt der er budgetmæssig dækning her-

for. 

 

  

5.  

 

Gennemgang budgetter 2015: 

 Givskud 

 Grindsted 

 Ringive-Lindeballe-Langelund 

 Sdr. Omme 

 Stenderup 

 Thyregod-Vester 

 Vorbasse-Skjoldbjerg 

 Øster Nykirke 
 

 

Budgetter 2015: 
 Givskud 

Ønsker udskiftning af tag på præsteboli-

gen (180.000 kr.) samt traktor (100.000 

kr.) på kirkegården.  

Udgifter diakonalvirksomhed stiger 

132.000 kr. – sognemedhjælper. 

Opsparing 215.000 kr. 

 Grindsted 

Ønsker ansat kirkegårdsmedarbejder mere. 

200.000 kr. til varmestyring af kirken. 

Er indtægt fra regnskabsførelse Give med 

i budgettet? 

 Ringive-Lindeballe-Langelund 

Ingen visioner. 

Har i 2012 og 2013 haft store overskud. 

Løn 80.000 kr. til regnskabsfører. 

Lønsummen ser ud til at sættes højt bud-

getmæssigt – set i forhold til regnskabet. 

Kirkekor 110.000 kr. i 2012 og 132.200 i 

2015.  

 Sdr. Omme 

Ingen visioner. 

Vil gerne renovere mandskabsbygning og 

maskinhus samt kirken. 

Låneønsker 1,0 mio. og 2,8 mio kr. i 2014 

– renter og afdrag i alt 114.000 kr. 

Overskud 155.967 kr. i 2012 kr. og 

360.270 kr. i underskud i 2013. 

Der foreligger ikke noget projekt på kirke-

renoveringen. 

 Stenderup 

Lån vedr. udlejningshus hjemtages ende-

ligt i 2014. Lån 800.000 kr.  

 Thyregod-Vester 

2.700 timer gravermedhjælpere til kirke-

gårde m.m. Lønudgift på i alt 1.984.000 

kr. 

Der er på 3-Årsplanen afsat 300.000 kr. til 

renovering af Vester Sognehus i årene 

2015, 2016 og 2017 kr. 

Ønsker ansat sognemedhjælper 60.000 kr. 

Forventer optagelse af lån til renovering af 

Thyregod kirke.  

Hensætter 450.000 kr. 

774.000 kr. står på en konto i Den Danske 

Bank. 
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 Vorbasse-Skjoldbjerg 

Budgetterer med underskud på 63.000 kr. 

Ligningen stiger med 2 % 

Har en stor kassebeholdning. 

Opsparing 595.000 kr. pr. 31.12.2013 – 

fremgår ikke af budgettet for 2015. 

 Øster Nykirke 
Vil gerne renovere p-plads og materiale-

plads v. Vonge kirke. 

OBS evt. ej optaget lån i 2014. 

 

 

6.  

 

Efterretninger: 

 Orgeleftersyn Østerby Kirke 

 Nollund-Urup har fået tilladelse til frigivelse 

af opsparede midler til betaling af nye kirke-

bænkehynder til Urup kirke – 44.800 kr. 

 Aftaleindlån i Sydbank forlænget til 10. okto-

ber 2014. 140.000 kr. 

 Ansøgning om lån af stiftsmidlerne Nørup 

menighedsråd. 

 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

7.  

 

 

Evt. 

 

PU-møde onsdag d. 4. juni kl. 17.00 – 

19.00 

 

Afbud fra Elin Johansen. 

Mødet sluttede kl. 22.40 

 
 

     

Lilian Høegh Tyrsted  Jørn Jessen / næstformand 

Provst/formand 

 

 

      

Claus Jørgen Skovbjerg  Kim Søndergård 

 

 

      

Lone H. Ovesen  Ole Hansen  

 

 

   

Karl Lund 

præsterepræsentant 

 

 


