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Referat fra Provstiudvalgsmøde torsdag d. 22. marts 2012, kl. 19.30 i Kirkehuset, Kirkegade 

22, Grindsted. 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 29. februar 2012. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Budgetforslag 2013 Østerby Kirke. 
Fængselspræst Dorte Ørtved fremlægger budgetforslag 

for 2013 vedr. Østerby Kirke (kl. 19.30) 

 
Dorte Ørtved gennemgik budgetforslag for 

2013. Der er ønsket et ligningsbeløb på 294.000 

kr. Provstiudvalget indstiller budgettet god-

kendt. 

 

4.  

 

Menighedsråd: 

- Hejnsvig menighedsråd: 2 medlemmer af me-

nighedsrådet fremlægger forslag til byggeprojekt- 

sognehus/præstegård. (kl. 20.00) 
- Gadbjerg menighedsråd: Fremsender forslag til 

reviderede kirkegårdsvedtægter. 

- Randbøl menighedsråd: Anmoder om tilladelse 

til anvendelse af likviditet til udbedring af fugt- 

og svampeskader i præstegården. 

- Øster Nykirke menighedsråd: Anmoder om fri-

givelse af i alt 197.500 kr. til bud ved udbedring 

af tag på kirkelade. 

- Sdr. Omme menighedsråd: Anmoder om til op-

førelse af terrasseoverdækning m.m.  

- Øster Nykirke menighedsråd: Fremsender teg-

ning og beskrivelse over maskinhus/lager byg-

ning. 

 
Menighedsråd: 

 Hejnsvig menighedsråd:  

Formanden for menighedsrådet, samt 

Ove Møberg, sognehusudvalget, deltog i 

mødet for at fremlægge forslag til bygge-

projekt af sognehus, fjernelse af nuvæ-

rende præstebolig og flytning af præste-

boligen til parcelhus i Hejnsvig. 

Provstiudvalget anmoder menigheds-

rådet om, at indarbejde projektet i 

budget 2013, og henviser til, at det er 

budgetsamrådet der beslutter hvorvidt 

projektet kan igangsættes. 

 

 Gadbjerg menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale de foretagne 

ændringer i kirkegårdsvedtægten. 

 

 Randbøl menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at der foretages 

udbedring af fugt- og svampeskader, der 

er i præstegården. 

 

 Øster Nykirke menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at der frigi-

ves i alt 197.500 kr. til brug for udbedring 

af tag på kirkelade. 

 

 Sdr. Omme menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale, at opførelse 

af terrasseoverdækning m.m. igangsættes. 

 

 Øster Nykirke menighedsråd: 

Projektet fremsendes til udtalelse i Ribe 

Stift, til vurdering af hvorvidt Exnerfred-

ningen overholdes. 
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5.  Ansøgning fra sognepræster om dækning af 

udgifter til annonce vedr. vielsesaftner. 

Provstiudvalget imødekommer ansøgnin-

gen og annonceudgiften betales via PUK. 

 

6.  

 

 

 

Revisionsprotokollater vedr. kasse- og be-

holdnings eftersyn: 
- Hejnsvig kirkekasse 

 

Revisionsprotokollatet blev godkendt og 

taget til efterretning. 

 

7.  

 

 

 

Synsudskrifter: 

 
Syn udført af sognene: 

Grene Sogn: 
- Grene kirke og kirkegård 

- Billund kirke og Å-fløj 

- Præsteboligen Skovparken 12, Billund 

- Præstegården Præstevang 1A, Billund 

(tilhørende liste vedr. fejl og mangler) 

Grindsted sogn: 
- Grindsted kirke og kirkegård, kirkehus samt 

Østerbrogade 2. 

Gadbjerg sogn: 
- Gadbjerg kirke og kirkegård 

 

Ekstraordinært provstesyn: 
Ekstraordinært syn af tårnet i Vester kirke. 

 

Indflytningssyn: 
- Præstegården Springbankevej 10, Give 

 

Synsudskrifter: 
Syn udført af sognene: 

Grene sogn: 
Synsrapporterne blev godkendt og taget til efter-

retning. De nævnte mangler anbefales udført un-

derforudsætning for budgetmæssig dækning her-

for. 
Grindsted sogn: 

Synsrapporterne blev godkendt og taget til efter-

retning. De nævnte mangler anbefales udført under 

forudsætning for budgetmæssig dækning herfor. 

Gadbjerg sogn: 
Synsrapporterne blev godkendt og taget til efter-

retning. De nævnte mangler anbefales udført under 

forudsætning for budgetmæssig dækning herfor. 

 

Ekstraordinært provstesyn Vester kirke: 
Synsrapporten blev taget til efterretning. 

 

Indflytningssyn: 
Synsrapporten blev taget til efterretning.  

 

 

8.  

 

Forslag til budget 2013 for PUK 

 
Der indarbejdes følgende i PUK: 

 kursus for nye menighedsrådsmedlemmer 

 kursus målrettet kontaktpersoner 

 

 

9.  

 

 

 

Efterretningssager: 

- Godkendelse af detailplan for udvidelse af 

Grene Kirkegård 
- Give menighedsråd: Har søgt om og fået tilla-

delse til at overføre prohiberede konti til øvrige 

pengeinstitutter som følge af indskydergarantien. 

- Invitation til orientering om Varde Provstiud-

valgs budgetfordelingsmodel – hvem kan evt. 

deltage. 
- Ribe Stift: Orienterer om: ind- og udlånsrenten 

for 2013 samt udskrivningsprocenten for 2013 

- Godkendelse af lån i stiftsmidlerne til finansie-

ring af præsteboligen Østerbrogade 18, Grind-

sted.. 
- Ribe Stift: Orienterer om regulering af sats for 

boligopvarmning pr. 1. april 2012. 

 
Efterretningssager: 
De nævnte sager blev taget til efterretning. 

 

Budgetfordelingsmodel:  

Elin og Marianne deltager. 

Marianne tilmelder. 

 

10.  
 

 

 

Evt. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 22.30 
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Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard  

  

 

 

    

Åge Søgård 

 


