
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 23. oktober 2015 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. 

 
 Kl. 16.00 – 18.00:  Orienteringsmøde om ”Digitale Kirkegårdskort”. 

 Kl. 18.00 – 19.00:  PU-møde incl. vi spiser lidt håndmadder 

 Kl. 19.00 – 20.00:  FUV (Forretningsudvalget fra Grindsted menighedsråd) deltager  

  vedr. drøftelse af ”Udbygning/Ombygning af Kirkehuset” – Provsti 

  udvalgets ønsker om lokaler. 

 Kl. 20.00 – Slut: PU-mødet fortsætter 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 25. august 2015. 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Randbøl sogns menighedsråd 

Videre behandling af ansøgning om til-

ladelse til lokal granpyntningstakst. Der 

er fremsendt efterkalkulation fra Rand-

bøl menighedsråd.  

Grene Provsti har d. 15. oktober 2015 

afholde møde m. Randbøl menigheds-

råd, hvor dagsorden var drøftelse af den 

fremsendte efterkalkulation.  

Der fremsendes forslag til fastsættelse 

af lokal granpyntningstakst. 

Graver Kim Schmidt, Agerbæk kirke 

deltager i fremlæggelsen af dette punkt. 

 Thyregod-Vester menighedsråd 
Fremsender anmodning om tilladelse til 

anvendelse af midler fra kassebehold-

ningen til opførelse af redskabsskur ved 

Vester Sognehus.  

Ansøgningen er udsat fra mødet d. 1. 

juni 2015, idet Provstiudvalget har øn-

sket, at se resultatet af 2. budgetsamråd.  

 Øster Nykirke menighedsråd 
Fremsender ansøgning om, at 110.000 

kr. afsat i budgetteret 2015 til brug for 

nye terrasse i præstegården, omkonteres 

til brug for ekstra børneværelse i præ-

stegårdens uudnyttede loftsrum. Beløbet 

ønskes overført til brug for formålet, i 

2016. 

 Nollund-Urup menighedsråd 
Til brug ved behandlingen af tildeling 

af 5%-midler som følge af øget elfor-

brug i Nollund kirke fremsendes:  

Specificeret byggeregnskab for ombyg-

ningen af Nollund kirke 2015. 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
Randbøl sogns menighedsråd. 

Kim Schmidt og Lilian Høegh Tyrsted refererede 

fra møde afholdt m. Randbøl menighedsråd d. 15. 

oktober. – og fremførte de argumenter der er for la-

vere takster for grandækning på Randbøl kirkegård. 

Årsagen til de lavere takster på Randbøl kirkegård 

skyldes, at der benyttes rødgran til vinterdækning. 

Rødgran er billigere i indkøb og ikke så tidskræ-

vende at lægge.  

Provstiudvalget er opmærksom på, at der også på 

provstiets øvrige kirkegårde kan være lokale for-

hold der gør sig gældende, således, at der kan for-

svares benyttet differentierede priser. 

 

Følgende blev besluttet: 

At imødekomme ansøgningen fra Randbøl sådan:  

 

1. De af Grene provstiudvalg vedtagne takster fast-

holdes, men samtidig tillades det, at der kan ydes 

en differentieret grandækning ved at tilbyde samt-

lige ydelsesnumre for grandækningsydelser uagtet 

antal gravpladser på gravstedet. Dvs. at der på en 2-

kistes gravplads kan tilbydes grandækning til pri-

sen gældende for en 1 kistes gravplads og så frem-

deles. Desuden vil der være mulighed for at tilbyde 

grandækning svarende til et urnegravsted på en 1-

kistes gravplads.  

Den anvendte takst skal dog til enhver tid mod-

svare kostprisen på ydelsen, således der ikke bruges 

ligningsmidler til dækningen af den solgte ydelse. 

 

2. Til løsning af problematikken i GIAS ændres va-

renumrene, fra og med 1. dec. 2015, fra Grandæk-

ning af 1 kisteplads, grandækning af 2 kistepladser 
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Dokumentation for afholdte udgifter til 

el i 2015 perioden 1/1 – d,d,  

Budgetteret el-udgift 2015 samt 

Afholdte udgifter til el i 2014. 

 

5001, 5002 etc. til varenummer Grandækning type 

1, Grandækning type 2 5301 5302, etc.  

 

Ændres fra legataftaler tegnet fra og med 1. decem-

ber 2015. 

 

Ovenstående godkendes til brug for alle kirkegårde 

i Gren Provsti for såvel årlig regning som legatafta-

ler. Årlig regning fra og med 1. januar 2016 og le-

gataftaler der tegnes fra og med 1. dec. 2015.  

Dog tilbydes Randbøl kirkegård at bruge metoden 

ved fakturering for grandækning på årlig regning 

allerede for 2015. Øvrige kirkegårde først fra 2016. 

 

Det blev besluttet at 5280 ”Gran bed dækning urne-

gravsted” til 5270 ”Gran bed dækning lille bed”. 

 

Det understreges, at ydelse og takst skal svare til 

hinanden. Den anvendte takst skal således til en-

hver tid modsvare nutidskostprisen på ydelsen, 

således der ikke bruges ligningsmidler til dæk-

ningen af den solgte ydelse. 

 

Det er menighedsrådets/graverens ansvar at: 

1) At holde styr på: 

 hvilken ydelse der er aftalt for det enkelte 

gravsted 

 begrundelsen for hvilken ydelse der er 

valgt  

 at aftalen er tilgængelig for fremtidige 

gravere og kirkeværger samt 

2) At omkostninger ved grandækning dækkes af 

den valgte ydelse.  

 

Det bemærkes, at der vil blive foretaget efter-

kalkulation for grandækningsydelserne for 

2016. 

 

Der foretages endvidere følgende ændringer i 

34, 35, og 36 i takstbladet vedr. for Grene Prov-

sti:  

 

§34: Teksten ændres til: ”Ved årlig pleje og vedli-

geholdelse af traditionelt gravsted”. 

 

§35 og § 36 tilføjes teksten: ”Ved erhvervelse af 

gravsted i plæne er man pligtig til at tegne legataf-

tale svarende til fredningstiden.  

 

Alle tilbydes de nye typer. 

Randbøl menighedsråd får tilsagn om at bruge tak-

sterne fra 2015. Øvrige fra 2016. 

 

Der fremsendes orientering til Takstudvalget forud 

for orientering af alle kirkegårde i provstiet. 
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Thyregod-Vester menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende at der anvendes op 

til 75.000 kr. af kassebeholdningen til etablering af 

et redskabsskur ved Vester Sognehus. Det forud-

sættes, at der indhentes to tilbud forud for opførel-

sen. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 
Provstiudvalget kan godkende, at 110.000 kr. afsat 

i budgettet for 2015 til brug for ny terrasse ved 

præstegården, omkonteres til brug for et ekstra bør-

neværelse i præstegårdens uudnyttede loftsrum. 

Provstiudvalget kan endvidere anbefale, at beløbet 

overføres til brug for formålet i 2016. 

 

Nollund-Urup menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale, at der tildeles 29.367 

kr. af 5%-midlerne til dækning af øget el-forbrug i 

Nollund kirke opstået i forbindelse med ombygning 

af kirken.  

Forudsætning for at få udbetalt fra 5%-midlerne er 

at der:  

Dagligt føres regnskab over el-forbruget i Nollund 

kirke til afdækning af det løbende forbrug. 

Aflæsningen skal påbegyndes d.d.. og føres forelø-

bigt frem til og med 31.12.2015. Regnskabet ind-

sendes ugentligt til provstikontoret, første gang for 

perioden mandag d. 26. oktober til og med søndag 

d. 1. november 2015. 

Menighedsrådet udpeger selv en ansvarlig der fore-

tager aflæsning og indrapporterer ugentligt. 

 

Overskud på byggeregnskabet vedr. renoveringen 

af Nollund kirke udgør ca. 130.000 kr. 

Provstiudvalget kan anbefale, at der foretages reno-

vering af køkkenet i Nollund kirke.  

Der kan anvendes op til 100.000 kr. på renovering 

af køkkenet.  

Forud for renoveringen skal der fremsendes pro-

jektbeskrivelse og ansøgning ad tjenstlig vej via 

Provstiet. Der skal endvidere indhentes to tilbud på 

opgaven.  

 

Provstiudvalget kan ikke anbefales, at der anvendes 

yderligere af overskuddet til indkøb af projektor in-

den der foreligger en løsning på varmeforbruget. 

Det bemærkes, at der, forud for evt. opsætning af 

projektor i kirken, skal fremsendes ansøgning til 

Provstiet. 

sr 

4.  

 

Drøftelse mellem Grindsted menighedsråd 

repræsenteret v. FUV (Forretningsudvalget) 

og Grene Provstiudvalg vedr. udvidelse/reno-

vering af Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 
Formand for Grindsted menighedsråd, Per Langvad 

orienterede om status samt de foreløbige planer for 

forløbet. 

Det blev drøftet, hvilke ønsker såvel menighedsrå-

det som provstiudvalget har til det kommende byg-

geri. 

Det blev foreslået og besluttet, at Provstiudvalget 

får et medlem med i byggeudvalget – Jørn Jessen, 
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næstformand i Provstiudvalget blev valgt som med-

lem fra provstiudvalget. Indkaldes til deltagelse i 

det næste møde i byggeudvalget. 

 

5.  

 

Syn udført at sognene: 
Nørup sogns menighedsråd fremsender udskrift af foreta-

get syn over: 

 Nørup kirke og kirkegård, udført d. 14. 

august 20105. 

 Præstegården, Præstens Ager 2, 7182 

Bredsten, udført d. 14. august 2015. 

 

Syn udfør af sognene: 
Synsrapport vedr. foretaget over Nørup kirke og 

kirkegård blev taget til efterretning. De nævnte 

mangler kan udføres når der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

 

Synrapport vedr. foretaget syn over Præstegården, 

Præstens Ager 2 blev taget til efterretning. De 

nævnte mangler kan udføres når der er budgetmæs-

sig dækning herfor.  

 

6.  

 

Godkendelse af årsregnskabet 2014 for 

Østerby Kirke (Fængselskirken). 

 

Årsregnskabet for 2014 for Østerby kirke blev god-

kendt med et overskud på 11.584 kr. 

 

7.  

 

Behandling af kvartalsrapporterne for 2. kvt. 

for PUK. 

 

Kvartalsrapporten for PUK 2. kvt. blev gennemgået 

og godkendt.  

Der indgår ikke Stiftsbidrag i kvartalsrapporten, da 

der ikke er modtaget opkrævning pr. 30. juni. Hus-

leje for 2. kvt. indgår ikke i kvartalsrapporten, da 

der ikke er modtaget opkrævning pr. 30. juni 2015. 

 

8.  

 

Behandling af Revisionsprotokollatet til års-

regnskab 2014 for PUK. 

 

Revisionsprotokollatet til årsregnskabet 2014 for 

PUK i Grene Provsti blev gennemgået og taget til 

efterretning. 

Der foretages omkontering som anbefalet, vedr. ud-

stedte likviditetslån – omkonteres fra artskonto-

nummer 748040 til 613060. Omkonteringen foreta-

ges som anbefalet pr. 1. januar 2015. 

Vedr. 5%-midler føres disse fra og med 2015 kon-

sekvent på særskilte bankkonti. 

 

 

9.  

 

 

Efterretninger: 
 Hvem vil gerne deltage i ”Inspirationsmøde” i 

Ribe Stift, tirsdag d. 3. november 2015? 

Indbydelsen er tidligere fremsendt på mail. 

 

 

Jørn Jessen og Claus Skovbjerg deltager. 

 

10.  
 

Fastsættelse af ny mødedato: 
Vi har planlagt PU-møde d. 3. november – hvor der også 

afholdes inspirationsmøde i Ribe Stift – se punkt 7). Vi 

må derfor finde en ny dato. 

Mødet skal være afholdt inden d. 15. november 2015. 

(PU skal godkende revisionsprotokollaterne for kirkekas-

serne senest d. 15. november). 

Forslag til mødedatoer: 9., 10. el. 11. november – alle 

dage kl. 19.00. 

 

 

Ny mødedato blev fastsat til onsdag d. 11. novem-

ber kl. 19.00. 

 

 

11.  
 

Evt. 

 

Intet til punktet. 

 

Afbud fra:  

Mødet sluttede kl. 20.20 
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Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand for provstiudvalget  Næstformand 

 

 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Elly Christensen   Lone H. Ovesen 

 

 

 

 

        

Kim Søndergård   Karl Lund 

    Præsterepræsentant 

 


