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Grindsted d. 23. oktober 2012 

 

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 30. oktober 2012 kl. 19.00 i Kirkehu-

set, Kirkegade 22, Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra mø-

det d. 5. september 2012 

 

Referatet blev godkendt og underskre-

vet. 

 

3.  

 

 

Menighedsråd: 
 Nørup Menighedsråd:  

Fremsender ansøgning om og plan over regule-

ringsplan for Nørup Kirkegård. 

 Thyregod Menighedsråd:  
Ansøger om andel af 5%-midlerne til dækning af 

uforudsete merudgifter til reparation af kirkedige. 

 

 

Nørup menighedsråd: 

Provstiudvalget videresender reguleringspla-

nen til Kirkegårdsarkitekten med anbefaling. 

 

Thyregod menighedsråd: 
Provstiudvalget vil anbefale at der kan udbe-

tales op til 80.000 kr. fra 5%-midlerne til 

dækning af uforudsete udgifter ved reparation 

af kirkedige. 

 

4.  

 

Synsudskrifter indsendt af sognene: 
Hejnsvig menighedsråd: 

 Synsudskrift over Hejnsvig kirke og kirkegård 

 
Provstiudvalget anbefaler at de nævnte repa-

rationer igangsættes, under forudsætning af 

der er budgetmæssig dækning herfor. 

 

5.  

 

 

 

Manglende indtægter i budget 2013: 
Provstiet er gjort opmærksom på, at to menighedsråd 

mangler at tage højde for indtægter i budget 2013. 

 
To sogne har i budgetterne for 2013 ikke 

taget højde for refusion af personaleudgifter 

fra andre sogne. 

Manglende indtægt i et års budget vil blive 

modregnet i næste års ligning. Regnskabs-

kontoret anmodes om at beregne de nøjagtige 

beløb. Beløbene må ikke bruges til andre 

formål. 

 

6.  

 

 

 

Kirkegårdstakster: 
Endelig beslutning om takstfastsættelsen for 2013 – samt 

forslag til videre forløb, herunder indhentning af yderligere 

oplysninger fra menighedsrådene til indberetning i GIAS. 

 
Taksterne for 2012 er tastet i GIAS. 

Taksterne fremskrives til 2013. Samtidig 

anmodes samtlige sogne om at lave tidsregi-

strering og efterfølgende lave nyberegning af 

de lokale takster.  

Der indhentes yderligere oplysninger fra me-

nighedsrådene om bl.a. aktuel timetakst til 

GIAS. 

I januar afholdes et fælles møde for graverne 

og kirkeværgerne hvor der orienteres om 

tidsregistrering og kostprisberegning. 
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7.  

 

 

 

Reviderede regnskaber og tilhørende revisi-

onsprotokollater 2011: 

 
 Østerby Kirke 

 PUK 

 Filskov kirkekasse 

 Grene kirkekasse 

 Grindsted kirkekasse 

 Hejnsvig kirkekasse 

 Nollund-Urup kirkekasse 

 Sdr. Omme kirkekasse 

 Skjoldbjerg kirkekasse 

 Stenderup kirkekasse 

 Vesterhede kirkekasse 

 Farre kirkekasse 

 Gadbjerg kirkekasse 

 Give kirkekasse 

 Givskud kirkekasse 

 Nørup kirkekasse 

 Randbøl kirkekasse 

 Ringive, Lindeballe, Langelund kirkekasse 

 Thyregod kirkekasse 

 Vester kirkekasse 

 Øster Nykirke kirkekasse 

 

Østerby Kirke 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollatet blev taget til efterretning og god-

kendt. 

 

PUK: 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollatet blev taget til efterretning og god-

kendt. 

 

Filskov kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Grene kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollatet godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres.  

 

Grindsted kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollatet godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Hejnsvig kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Nollund-Urup kirkekasse 

Revisor har taget forbehold for det aflagte 

regnskab. 

Revisionsprotokollen og årsregnskabet er 

dateret som behandlet på et menighedsråds-

møde d. 21. november 2012. 

Revisor anbefaler at der, med udgangspunkt 

de fejl og mangler der er i regnskabet og ba-

lancen, udarbejdes et nyt årsregnskab samt 

balance for 2011. 

Provstiudvalget kan med udgangspunkt i 

revisors bemærkninger og forbehold ikke 

godkende det indsendte regnskab. Endvidere 

pålægges menighedsrådet, efter anbefaling 

fra provstirevisor, at der udarbejdes et helt 

nyt og korrigeret regnskab, åbningsbalance, 

ultimobalance samt korrigeret momsopgørel-

se. Provstiudvalget henstiller at menighedsrå-

det får dette udarbejdet enten hos provstirevi-

sor eller på Grindsted regnskabskontor. Nyt 

regnskab skal forelægge inden udgangen af 

2012. 
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Sdr. Omme kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Skjoldbjerg kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Stenderup kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Vesterhede kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Farre kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Gadbjerg kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Give kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Givskud kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat blev godkendt. 

 

Nørup kirkekasse 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Randbøl kirkekasse 

Inge bemærkninger. Det reviderede regnskab 

og revisionsprotokollat blev godkendt. 

 

Ringive, Lindeballe, Langelund kirkekas-

se:  

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat blev godkendt. 

 

Vester kirkekasse: 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-
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kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

Øster Nykirke kirkekasse: 

Det reviderede regnskab og revisionsproto-

kollat godkendes under forudsætning af de 

nævnte påtegninger korrigeres. 

 

 

8.  

 

Provstiudvalgets visioner for fremtiden, her-

under styrkelse af og det videre arbejde med: 
 Organisation/arbejdsmiljø 

 Økonomi og kirkegårdstakster 

 
Provstiudvalget ønsker at styrke sit arbejde 

ved at sammensætningen af provstiudvalget 

ved at provstiudvalget udvides med h.h.v. en 

regnskabs- og økonomikyndig samt en orga-

nisations/personalekyndig. Provsten undersø-

ger muligheden for udvidelse af provstiud-

valget med to personer med ønskede kompe-

tencer. 

 

9.  

 

 

Ansøgning fra provstisekretæren om dækning 

af kursusudgifter. 

 
Ansøgningen blev imødekommet. 

 

10.  
 

 

 

Efterretninger: 

 Vorbasse menighedsråd: Salg af jord 

 Thyregod menighedsråd: 
Har ansøgt om og fået lov til at flytte prohiberede 

konti fra Den Jyske Sparekasse til Jyske Bank 

 Randbøl menighedsråd: 
Har ansøgt om og fået tilladelse til frigivelse af 

40.000 kr. fra prohiberet konto mrk. ”Præste-

gårdshaven” . 

 Gadbjerg menighedsråd: 
Har ansøgt om og fået tilladelse til frigivelse af 

50.000 kr. fra prohiberet konto mrk. ”Kirkekalk-

ning udvendig”. 

 Givskud menighedsråd: 
Har ansøgt om og fået tilladelse til frigivelse af 

106.500 kr. fra prohiberet konto mrk. ”Arbejde 

ved kirken”. 

 Referat fra VGBU’s budgetudvalgsmøde d. 6. 

september 2012. 

 Øster Nykirke: Orientering om løbende sag vedr. 

tilladelse til opførelse af nyt maskinhus. 

 PUK: 
- Forlængelse af provstiets aftaleindlån i Syd-

bank. 
- Overførsel af Billund-delens 5%-midler til 

andet pengeinstitut, som følge af overskridel-

se af 750.000 kr.’s grænsen. 

 Kasseeftersyn 2012: Provstirevisor Inger Marie 

Thygesen fremsender kopi af brev til kirkekasse-

rer vedr. Kasseeftersyn 2012. 

 JobCare A/S Vejen, fremsender uopfordret tilbud 

på temamøde om den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

og APV 

 
 

De nævnte punkter blev taget til efterretning. 

 

PUK: 5%-midlerne fordeles i h.h.v. den jyske 

sparekasse og Vorbasse-Hejnsvig sparekasse. 
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11.  
 

Evt.:       

 

12.  
 

 

Lukket møde: 
Orientering om enkelte personalesager. 
 

 

Provsten orienterede om verserende per-

sonalesager. 

 

 

Mødet sluttede kl.: 23.15 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

  

 

        

Elin Johansen   Åge Søgård    

 


