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Grindsted d. 12. februar 2016 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 16.30 i Kirkehuset, Kirkegade 

22, 7200 Grindsted. 

 

Efter provstiudvalgsmødet afholdtes fællesmøde med Distriktsforeningen i Grene Provsti fra 

kl. 19.30 – 21.30. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden godkendt efter tilføjelse af punkt 11 

(lukket møde) 

 

2.  

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 2. december 2015. 

 
Referat fra d. 2. december 2015 blev godkendt og 

underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Nollund-Urup sognes menighedsråd: 

Menighedsrådet har, af likviditetsmæssige årsa-

ger, ansøgt om og fået tildelt yderligere 5%-mid-

ler til dækning af el-udgifter afholdt i 2015. Be-

løbet udgør 68.919,22 kr. I samme forbindelse 

har menighedsrådet fået tilladelse til at overskud 

v. renoveringen af Nollund kirke på 130.000 kr. 

kan ligge i kassebeholdningen ind til videre. Me-

nighedsrådet er anmodet om, i januar 2016 at 

skabe sig et overblik over kirkekassens likviditet 

– desuden er menighedsrådet anmodet om at 

fremsende ansøgning om frigivelse af et reste-

rende indestående på konto for renovering.  

Grene Provsti har på nuværende tidspunkt ikke 

modtaget hverken oversigt over kirkekassens li-

kviditet eller ansøgning om frigivelse af reste-

rende indestående på opspring til brug for reno-

vering af Nollund kirke. 

Provsten ønsker provstiudvalgets stillingtagen til 

det videre forløb i sagen. 

 

 Filskov sogns menighedsråd fremsender ansøg-

ning om, nedsættelse af fredningstiden for urne-

gravsteder på Filskov kirkegård. Den nuværende 

fredningstid er for urnegrave 20 år. Menigheds-

rådet ønsker fredningstiden nedsat til 10 år. 

Der er ikke medsendt oversigt over jordbunds-

forholdene. 

Det bemærkes, at ved en forkortelse af fred-

ningstiden er det nødvendigt at tage embedslæge 

med på råd. 

 

 Hejnsvig sogns menighedsråd fremsender for-

slag til indvendig istandsættelse og nyindretning 

af Hejnsvig kirke.  

 

 
Nollund-Urup sognes menighedsråd: 

Provstiudvalget drøftede sagen, og den generelle 

holdning er, at man rigtig gerne vil hjælpe menig-

hedsrådet med snarligst at få skabt et overblik over 

økonomien – desuden ønsker provstiudvalget at der 

snarest bliver etableret en blivende løsning på var-

mestyring i Nollund kirke.  

 

Provstiudvalget vil gerne tilbyde al den hjælp me-

nighedsrådet har behov for – men kan ikke accep-

tere at der: 

 endnu ikke er fundet en blivende løsning 

på varmestyringen eller  

 ikke i løbet af januar er skabt et overblik 

over kirkekassens økonomi eller  

 ikke er fremsendt ansøgning om frigivelse 

af rest indestående på konto for renove-

ring af Nollund kirke, til Grene Provsti. 

 

Provstiudvalget ønsker følgende handling fra 

menighedsrådet – og senest med udgangen af fe-

bruar måned 2016: 

 Provstiudvalget anmoder om, at 130.000 

kr. (overskud ved renoveringen af Nollund 

kirke) straks overføres fra driftskontoen til 

separat opsparingskonto til brug for an-

læg, herunder dækning af renovering af 

køkken og udgift til etablering af blivende 

løsning på varmestyringen i Nollund 

kirke. (Der har alene været tale om en til-

ladelse til at beløbet midlertidigt kunne stå 

på driftskontoen).  

 Endvidere skal der søges frigivelse af rest-

indestående på opsparing vedr. renovering 

af Nollund kirke på 30.782,84 kr. beløbet 
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Materialet er videresendt til Ribe Stift til høring 

af relevante instanser. 

(Materialet fremsendes i separat mail.) 

 

 Thyregod-Vester sognes menighedsråd frem-

sender detailbeskrivelse vedrørende istandsæt-

telse af Thyregod kirke – samt budget og bilag til 

videre sendelse til Ribe Stift. 

(Materialet fremsendes i separat mail – be-

mærk det medsendte budget.) 

 

 Ringive-Lindeballe-Langelund sognes menig-

hedsråd fremsender ansøgning om tilladelse til 

brug af kassebeholdningen til installation af højt-

taleranlæg i både Lindeballe og Langelund kir-

ker. De billigste tilbud, som menighedsrådet væl-

ger at benytte sig af, udgør i alt 108.132,50 kr. 

Da kirkerne er over 100 år, og installationen 

kan indebære indgreb i murværk/konstruktio-

ner/inventar over 100 år skal stiftet godkende 

projektet forud for igangsættelse. 
Ansøgningen om opsætning er videresendt til be-

handling i Ribe Stift. Ribe Stift har i februar an-

modet om, at få tilsendt en kort beskrivelse, 

gerne vedlagt en skitsetegning, der redegør for 

omfanget at evt. indgreb i mur- og træværk, til 

brug for vurdering af, om sagen skal forelægges 

Nationalmuseet og den Kgl bygningsinspektør. 

 

overføres til driftskontoen. Ansøgningen 

bedes fremsendt grene.provsti@km.dk 

 Provstiudvalget insisterer på, at provst Li-

lian Høegh Tyrsted, sørger for, at der sna-

rest, og inden udgangen af februar 2016, 

indkaldes til og afholdes et møde med 

Nollund-Urup menighedsråd, og at energi-

konsulent Carsten Vejborg, EnergiTjene-

sten Midtjylland, deltager i mødet (for 

provstiudvalgets regning), som ekstern 

konsulent og rådgiver vedr. etablering af 

permanent varmestyring. Provstiudvalget 

foreslår endvidere at relevant kirkeperso-

nale deltager i mødet, specielt med hen-

blik på drøftelserne vedr. varmestyring. 

 Provstiudvalget ønsker desuden, at der på 

mødet oplyses og drøftes hvordan status er 

på kirkekassens økonomi h.h.v. pr. 1. ja-

nuar og dags dato, samt hvordan budget 

2016 er ud - kan budgettet for 2016 over-

holdes? 

 Provstiudvalget har en forventning om, at 

menighedsrådet, evt. med bistand fra 

provstiet, tager affære vedr. såvel øko-

nomi- og varmedelen jfr. ovenstående. 

 

Filskov menighedsråd: 

Provstiudvalget fremsender ansøgningen til udta-

lelse hos embedslægen. Efter modtaget svar fra em-

bedslægen, foretages endelig behandling af ansøg-

ningen på først kommende provstiudvalgsmøde 

 

Hejnsvig sogns menighedsråd: 
Forslag til renovering af Hejnsvig kirke, er frem-

sendt til Ribe Stift, til høring af relevante instanser. 

Låneansøgning er fremsendt til menighedsrådet 

med anmodning om, at en låneansøgning vedlæg-

ges oversigt over indestående på samtlige kirkekas-

sens indestående pr. 31.12.15 herunder gaver, arv, 

øremærkede opsparinger m.m. Der afventes finan-

sieringsforslag og låneansøgning fra menighedsrå-

det. 

 

Thyregod-Vester sognes menighedsråd: 
Detailbeskrivelsen er videresendt til Ribe Stift, til 

høring af relevante instanser. Der afventes svar fra 

Ribe Stift. Desuden afventes finansieringsforslag 

og låneansøgning fra menighedsrådet.  

 

Ringive-Lindeballe-Langelund sognes menig-

hedsråd: 
Materialet er videresendt til Ribe Stift til høring af 

relevante instanser. Projektet beløber sig i alt til 

108.000 kr. 

Provstiudvalget kan anbefales, at der kan anvendes 

108.132,50 af kassebeholdningen til brug for instal-

lation af højttaleranlæg i Lindeballe og Langelund 

kirker, under forudsætning af at projektet godken-

des i Ribe Stift. 

mailto:grene.provsti@km.dk
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4.  

 

Reviderede kirkegårdsvedtægter til behand-

ling: 

 Gadbjerg kirkgård 

 Give, Farre og Vorslunde kirkegårde 

 Grene kirkegård 

 
De fremsendte kirkegårdsvedtægter kan godken-

des. 

 

5.  

 

 

 

Ansøgning om underskudsdækning i forbin-

delse med præsternes studietur: 
Sognepræst Peter Fredensborg fremsender, på vegne af 

provstiets præster ansøgning om underskudsdækning på 

op til 20.000 kr. i forbindelse med studietur for provstiets 

præster i maj 2016. 

 
Provstiudvalget kan anbefale at der gives en under-

skudsdækning på op til 20.000 kr. i forbindelse 

med præsternes studietur. Beløbet bruges fra mid-

lerne til ”Administrativ hjælp til Menighedsråd”. 

Præsterepræsentanten, Karl Lund, deltog ikke i be-

handling af dette punkt. 

 

6.  

 

Østerby Kirke 
Behandling af revisionsprotokollat til årsregnskabet 2014. 

 
Revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2014, 

for Østerby kirke blev taget til efterretning og god-

kendt. 

7.  Ribe Stift fremsender, i forbindelse med ”ud-

bud af provstirevisionen i 2016”, anmodning 

om evt. bemærkninger til samarbejdet med 

den nuværende provstirevisor og til den nu-

værende kontrakt. 

Provstiudvalget anser samarbejdet med den nuvæ-

rende provstirevisor for godt, og har ingen be-

mærkninger hertil.  

8.  Forslag til budget 2017 for PUK: 
Provstiudvalgets medlemmer anmodes om, at komme 

med forslag til budget 2017 for PUK. 

Provstikontoret foreslår: 

 Luther fejring 2017 

 Kursus nye PU-medlemmer 

 Kursus nye MR-medlemmer 

 Energimærkning Præsteboliger 

 Lovpligtig energimærkning præstegårde og sog-

negårde – Modtaget tilbud fra ”Energitjenesten” 

Forslag til budget 2017 for PUK: 
 Lutherforestilling ”Katharina Luther mun-

kens brud”. 

Det blev besluttet, at der bestilles to fore-

stillinger – en skoleforestilling, der tilby-

des provstiets 6 klasser – samt en åben fo-

restilling om aftenen. 

Pris: 12.000 kr. + transport.  

Lilian laver aftale med forestillingen, fin-

der passende lokaler og udsender til sko-

lerne. 

 Energimærkning af præstegårde, sogne-

gårde m.m.– lægges ind i PUK. 

 Opstillings-og orienteringsmøde for Prov-

stiudvalget. 

 Kursus nye menighedsrådsmedlemmer. 

9.  Emner til drøftelse med Distriktsforeningen i 

fællesmødet. 

 Kursus nye menighedsrådsmedlemmer. 

 Hvordan får man synliggjort det kom-

mende menighedsrådsvalg og menigheds-

rådsarbejdet generelt. 

10.  Orientering om: 

 Status på elektroniske kirkegårdskort, herunder 

planlagte kurser i brugen af elektroniske kort. 

 ERFA-møder afholdt med h.h.v. organister og 

gravere, gravermedhjælpere og kirkegårdsledere 

i januar 2016. 

 Kursus i tidsregistrering for kirkegårdsmedarbej-

dere onsdag d. 24. februar 2016 
(Efterspurgt på ERFA-mødet for kirkegårdsper-

sonalet) 

 
Provstiudvalget fik en kort orientering og status på 

de enkelte punkter. 
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 Work-shop for kontaktpersoner og menigheds-

rådsformænd i Grene Provsti d. 15. marts 2016 

kl. 17.30 – 21.30 

 ERFA-møde for formænd, kirkeværger, ansvar-

lig graver/kirkegårdsleder og regnskabsførere 

med følgende emner: 
1) Takster på kirkegårde – hvad betyder en god 

tidsregistrering, hvad sker der hvis timer og om-

kostninger flyttes fra parkområder til gravsteder 

m.m. 
2) Tidsregistreringens betydning for momsafløft-

ningen. 

3) ”De bløde værdier på kirkegården” 

 

Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 17.00 – 21.30 

(Foreslået på ERFA-mødet for kirkegårdsperso-

nalet). 

 

Efter provstiudvalgsmødet afholdtes fællesmøde med Distriktsforeningen i Grene Provsti. 

Afbud fra: Claus Skovbjerg og Kim Søndergård. 

Mødet sluttede kl. 21.30 (efter fællesmødet med Distriktsforeningen) 

 

  

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand   næstformand 

 

 

 

 

        

Elly Christensen   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Lone H. Ovesen   Karl Lund 

    præsterepræsentant 
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Grindsted d. 12. februar 2016. 

 

 

 

Referat fra lukket møde. Provstiudvalgsmødet d. 9. februar 2016 i Kirkehuset. Kirkegade 22. 

7200 Grindsted. 

 

11. Lukket punkt - personale Provstiudvalget besluttede under punktet, at prov-

stisekretær Marianne Kristiansen tildeles et pensi-

onsgivende kvalifikationstillæg på 3.000 kr. pr. må-

ned fra og med d. 1. april 2016. Desuden tildeles et 

yderligere pensionsgivende kvalifikationstillæg på 

1.000 kr. pr. 1. januar 2017. Beløbene er i nutids-

kroner. 

 

Efter provstiudvalgsmødet afholdtes fællesmøde med Distriktsforeningen i Grene Provsti. 

Afbud fra: Claus Skovbjerg og Kim Søndergård. 

Mødet sluttede kl. 21.30 (efter fællesmødet med Distriktsforeningen) 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand   næstformand 

 

 

 

 

        

Elly Christensen   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Lone H. Ovesen   Karl Lund 

    præsterepræsentant 

 


