
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 3 marts 2016 

  

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

7200 Grindsted. 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

  

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

provstiudvalgsmødet d. 9 februar 2016. 

 

Referat fra provstiudvalgsmødet d. 9. 

februar 2016 blev godkendt og under-

skrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
Filskov menighedsråd 
Ansøgning om for nedsættelse af fredningstiden af 

urnegravsteder. Behandling i forlængelse af sidste 

møde, efter Grene Provsti har modtaget udtalelse fra 

Embedslægen i Syddanmark. 

 

Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd:  
Fremsender ansøgning om overførsel af 70.000 kr. 

fra år 2015 til 2016 til brug for renovering af køkke-

net i præsteboligen. Der er for 2015 budgetteret med 

en udgift på 100.000 kr. til brug for opgradering af 

køkkenet i præsteboligen. 

 

Anmoder desuden om at måtte overføre 10.000 kr. 

fra Diakonikontoen til brug for restinvestering vedr. 

transmission lyd og billede til det lokale plejehjem. 

 

Låneansøgning fra Hejnsvig menighedsråd 

Hejnsvig menighedsråd fremsender låneansøgning 

vedr. finansiering af renoveringen af Hejnsvig kirke.  

Det bemærkes, at projektet endnu ikke er endeligt 

godkendt. 

 

Hejnsvig menighedsråd ansøger om overførsel af 

overskud på 222.394 kr. fra 2015 til 2016. Beløbet 

ønskes anvendt til: 

 Renovering af toilet under kirken: 36.893 kr. 

 Udskiftning af bjælkeender i tårnet: 36.222 

kr. 

 Resterende beløb: 

* Reparation el. udskiftning af kirkedør 

(25.000 – 75.000 kr.) 

 

 
Filskov menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at fredningstiden 

for urnegravsteder nedsættes fra 20 til 10 år. 

 

Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale, at der overføres 

70.000 kr. fra 2015 til 2016 til brug for reno-

vering af køkkenet i præsteboligen. 

 

Provstiudvalget kan anbefale, at der frigives 

10.000 kr. fra Diakonikontoen til brug for rest-

investering vedr. transmission lyd og billede til 

det lokale plejehjem. 

 

Låneansøgning fra Hejnsvigmenighedsråd: 
Låneansøgningen blev taget til efterretning. 

Låneansøgningen er udarbejdet med udgangs-

punkt i at projektet beløber sig til 2.990.000 

kr. Iflg. projektet beløber dette sig til 

2.940.000 kr.  

 

Lånebeløbet skal reduceres med 50.000 kr. 

 

Provstiudvalget ønsker, forud for endelig god-

kendelse af låneansøgningen oplyst, hvorledes 

at båndlagte midler til ”udsmykning” på 

525.000 kr. bringes i spil i forbindelse med re-

noveringen. 

 

Låneansøgningen kan ikke godkendes før pro-

jektet er godkendt. Låneansøgningen fremsen-

des ikke til Ribe Stift før endelig godkendelse 

af projektet foreligger. 
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* Uforudsete udgifter i forbindelse med 

gulvlægning i forbindelse med den kom-

mende renovering af kirken – merpris hvis 

hele gulvet skal udskiftes: 115.000 kr. 

* Istandsættelse herunder kalkning af tårn-

værelset: 18.000 kr. 

 

Nørup menighedsråd fremsender ansøgning om at 

måtte overføre overskud fra regnskabsåret 2015 til 

2016 på 220.000 kr. Beløbet ønskes anvendt til: 

 Nedbrydning af graverhus, gammelt hønse-

hus samt opgravning af gammel olietank. 

 Den resterende del ønskes anvendt til ny 

materialeplads samt loft i maskinhus sam-

men med et budgetteret beløb i 2016 på 

70.000 kr. 

 

Desuden skal lånebeløbet nedsættes med 

115.000 kr. – overskud fra 2015 – se også næ-

ste punkt. 

 

Der bliver herefter et lånebeløb på (dog med 

forbehold for evt. anvendelse af øremærkede 

midler til udsmykning): 

Projektets omkostninger i alt: 2.940.000 kr. 

- Opsparede midler til ren.         480.000 kr. 

- Tilskud fra Ole Kirks Fond      680.000 kr. 

- Overført fra 2015                      115.000 kr. 

Lånebeløb:                               1.665.000 kr. 

 

Hejnsvig menighedsråd: 

Det er oplyst, at der i 2015 er afholdt udgifter 

til honorar til arkitekt på 173.629 kr. – dette 

beløb er budgetteret i 2016. Overskuddet fra 

2015 er reelt dermed på minimum: 393.629 kr. 

 

Provstiudvalget ønsker oplyst, hvorvidt det af-

holdte honorar til arkitekten på 173.629 kr. 

indgår i projektbudgettet under ”Rådgiver” 

270.000 kr. 

 

De 115.000, der er ansøgt øremærket til ufor-

udsete udgifter v. kirkerenoveringen/renove-

ring af gulvbelægningen. I projekt materialet 

indgår i forvejen et beløb til uforudsete udgif-

ter på 260.000 kr. 

 

Provstiudvalget ønsker at beløbet på 115.000 

kr. anvendes til nedsættelse af lånebeløbet. Se 

punktet ovenfor. 

 

Provstiudvalget kan herefter anbefale, at føl-

gende beløb overføres fra 2015 til 2016 til 

nævnte formål: 222.394 – 115.000= 107.394 

kr. 

 

Renovering af toilet under kirken:    36.893 kr. 

Udskiftning at bjælkeenheder i  

tårnrummet:                                      36.222 kr. 

Istandsættelse/kalkning af tårnvær.  18.000 kr. 

I alt:                                                 58.515 kr. 

Rest til brug for reparation el.  

udskiftning af kirkedør                     48.879 kr. 

I alt                                                107.394 kr. 

 

Nørup menighedsråd: 

Grene Provstiudvalg kan anbefale at overskud 

fra regnskabsåret 2015 på 220.000 kr. overfø-

res til 2016 til brug for de nævnte opgaver. 
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4.  Orientering af møde afholdt med Nollund-Urup me-

nighedsråd v. Lilian Høegh Tyrsted 

Lilian Høegh Tyrsted orienterede fra møde af-

holdt med Nollund-Urup menighedsråd. 

5.  Øvrige henvendelser: 

 

nord advertising 

Henvender sig vedr. udarbejdelse af informations-

materiale om Grene Provsti 

 

Danmarks Kirkelige Mediecenter 
Henvender sig vedr. hjemmeside, logo, brevpapir 

m.m. 

 

Nordisk Konservering bevaring af kunst 
Henvender sig vedr. istandsættelse af kalkmalerier i 

kirker. 

Øvrige henvendelser: 
 

nord advertising 
Provstiudvalget er ikke interesserede i at få ud-

arbejdet informationsmaterialet. 

 

Danmarks Kirkelige Mediecenter 
Provstiudvalget er på nuværende tidspunkt 

ikke interesseret i at få ændret hjemmesiden. 

 

Dog anmodes DKM om at komme med et til-

bud/oplæg til et logo til brug i Grene Provsti til 

mailunderskrift, brevskabelon, kuverter m.m.. 

Gerne med udgangspunkt i Folkekirkens logo 

og noget der kendetegner provstiet – f.eks. 

lyng. 

 

Nordisk Konservering bevaring af kunst 

Henvendelsen blev taget til efterretning. 

6.  Evt. 
Gunhild og Mogens samt Camilla og Kjeld fremsen-

der kort med ”Tak for opmærksomheden” v. Edith 

Kirk Christiansens begravelse.  

 

Invitation er til:  

 Temaaften om kontaktepersonens opgaver 

 Temaaften med fokus på Kirkegården 

 

Takkekortet blev læst op. 

Invitationer uddelt. 

 

Mødet sluttede kl. 19.30 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/Formand   Næstformand 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

        

Elly Christensen    Kim Søndergård  

  

 

        

Lone H. Ovesen   Karl Lund 

    præsterepræsentant 

 

 


