
Referat
Grene Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 2019.02.25 - d. 25-02-2019 kl. 17:00 til 19:30

Deltagere: Anna Marie Erbs, Jørn Jessen, Hanne Guldahl Sørensen, Lene Hansen, Kim Søndergård, Jytte
Pedersen, Elly Christensen, Egil Hvid-Olsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Underskrifter og godkendelse af dagsorden

Underskrift af referat fra d. 28/1-19.
Eventuel tilføjelse af nye punkter. 

Referat fra 28/1-19 blev underskrevet af
provstiudvalget.
 
Ingen nye punkter 

2 - Ansøgning om tilskud fra 5% pulje til ekstra
vikarudgift på Hejnsvig kirkegård

Hejnsvig sogns menighedsråd fremsender ansøgning
om dækning fra 5%-midlerne til ekstra udgifter til
vikarservice p.g.a. fratrådt og sygemeldt
medarbejdere på kirkegården.
 
15/6-18 fik de ny kirkegårdsleder, som stadig er der.
20/7-18 fratrådte den ene kirkegårdsmedhjælper.
14/10-18 blev den anden kirkegårdsmedhjælper
sygemeldt.
 
På grund af den manglende arbejdskraft og en helt
ny graver, har det været nødvendig at leje ekstra
vikardækning.
 
Menighedsrådet søger om dækning på 312,5 timer a'
262 kr. = i alt kr. 81.815,-
 
Vi har bedt om oplysninger omkring:

Faktisk udbetalt løn til de 2 fratrådte
medarbejdere i 2. halvår 2018
Budgetteret løn til de 2 medarbejdere
for 2. halvår 2018
Evt. modtaget sygedagpengerefusion

 
De har sendt vedhæftede opgørelse, der samlet
viser:

Faktisk løn til de 2:  216.817,96 kr.
Sygedagpenge                     0,00 kr.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen om at
dække kr. 81.815,00 som ansøgt.
Beløbet skal tilbagebetales, i det omfang det kan
dækkes af overskuddet for 2019. 



Budget løn til de 2:  254.762,12 kr.
Overskud                    37.944,16 kr.

 
Samlet årsbudget til de 2 medarbejdere er på
515.100 kr.
 
Der er fremsendt kopi af vikarregninger på ialt kr.
159.820,00 inkl. moms.

Sager:
Ansøgning - om 5% midler - Hejnsvig MR -
vikarforbrug (2019 - 5319)

Bilag:
Aktdokument, Bilag til ansøgning om 5% midler,
Vikarservice Varde - Faktura F0006747, Vikarservice
Varde - Faktura F0006789, Vikarservice Varde -
Faktura F0006847, Vikarservice Varde - Faktura
F0006942

3 - Ansøgning fra Give-Vorslunde Sognes
Menighedsråd om refusion vedr. kapel

Give-Vorslunde Menighedsråd fremsender betalte
fakturaer på arkitekthonorar og byggesagsgebyr
vedr. kapelbyggeri ved Give kirke.
 
I forbindelse med budgetudarbejdelsen for 2018 fik
Grene Provsti tillagt kr. 750.000 efter der var afholdt
2. budgetsamråd. Dette beløb blev lagt i en pulje i
provstiet, hvor formålet er en kapelbygning i Vejle-
delen af Grene Provsti.
 
Give menighedsråd søger om dækning af udgiften på
de 6 fakturaer fra puljen. Fakturaerne lyder samlet
på kr. 161.659,60.
Restbeløbet i puljen før denne udbetaling er kr.
627.614,72. 
 
 

Sager:
Byggesag - Give MR, Grene Provsti - nyt kapel ved
Give kirke (2018 - 39794)

Bilag:
Aktdokument, 20190219141317635

Provstiudvalget godkendte ansøgningen om
dækning. 

4 - Ændring i udmelding af rammer til foreløbige
budgetter

Provstiudvalget besluttede melde rammerne ud som
beskrevet i forslag 2. 



Kirkeministeriet har lavet en ændring, der
påvirker vores udmelding til foreløbige budgetter.
Tidligere har vi udmeldt hensigtsmæssig stigning i
drift, løn og anlæg i %. Herefter har menighedsrådet
kunnet indlæse de budgettal de ønsker.
 
Fremover skal provstiet udmelde en ramme i kr. til
drift og anlæg.
Menighedsrådet kan således kun uploade et budget,
der rammer det udmeldte rammebeløb.
 
Vi kan se to muligheder for at løse dette:
Vi udmelder en ramme for hvert menighedsråd, der
fastsættes af provstiudvalget.
Denne ramme skal fastlægges ud fra:

Sidste års regnskabstal eller sidste
budgettal
Det skal besluttes, om det er de samme
tal, eller der skal foretages en
procentvis regulering på de 3 områder.

Der lægges budgetter som tidligere.
Når budgettet er godkendt skal der
først indsendes en kladde.
Vi udmelder så den ramme, de har
ønsket
Herefter kan det foreløbige budget
uploades.

5 - Efterretning: Rem og bjælker i Nollund kirke

Nollund Menighedsråd har fremsendt tilbud med
beskrivelse samt billeder med ansøgning om at
reparere rem og bjælker i Nollund kirke.
Sagen og finansieringen er tidligere godkendt i
provstiudvalget.
Sagen er fremsendt til behandling i Ribe Stift. 

Sager:
Byggesag - Nollund kirke, Grene Provsti - Rep. af rem
og bjælker (2019 - 4876)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget tog punktet til efterretning. 

6 - Efterretning: Ansøgning fra Givskud-Gadbjerg
sognes menighedsråd om udbetaling af 5% midler

Givskud-Gadbjerg sognes menighedsråd søgte om
dækning af 5%-midlerne til uforudsete udgifter i
forbindelse med udgift til arkæologiske udgravninger
ved Givskud Kirke.

Provstiudvalget tog punktet til efterretning. 
 



 
Provstiudvalget godkendte at dække dette med et
beløb på max. 442.914,69 kr. inkl. moms d. 19/2-
2018.
 
Menighedsrådet har fremsendt regningen fra Vejle
Museerne. Den lyder samlet på kr. 417.914,69 inkl.
moms.
Det ansøgte beløb er reduceret med kr. 25.000,-
(ikke udførte vinterforanstaltninger).
Dette beløb har de fået udbetalt d. 28/1-19.
 

Sager:
Anlægsprojekt - P-plads Givskud - Givskud-Gadbjerg
MR (2018 - 21359)

Bilag:
Udbetaling Givskud-Gadbjerg 2019.01.28

7 - Eventuelt

 

Sikring af gravsten:
Der bliver orienteret til menighedsråd om det på 1.
budgetsamråd.
 
Anna Marie orienterede om planlægningen af
præsternes studietur.
 
Præstestillingen i Sdr. Omme bliver opslået i nær
fremtid.
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