
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 23. november 2012 

 

Provstiudvalgsmøde fredag d. 30. november 2012 kl. 18.30, Konfirmandstuen, Kirkegade 5, 

7200 Grindsted 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 30. oktober 2012 

 

Referatet blev godkendt og underskrift. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 

Randbøl menighedsråd: 

Ansøgning om oprettelse af opsparing til udbedring af 

fugt- og svampeskader i præstegården. Beløb 58.287,12 

kr. 

Nørup menighedsråd: 
Ansøger om overførsel af ubrugte midler fra 2012 vedr. 

vedligehold af kirkebygninger til 2013. 

Sdr. Omme menighedsråd: 

Belysning af kirken. Ansøger om lov til at bruge af mid-

lerne til maling af kirken eller af kassebeholdningen til 

opsætning af belysning på kirken. 

Grindsted menighedsråd: 

Fremsender vedtægt til samarbejde om organistfunktionen 

i Grindsted, Nollund og Urup sogne til godkendelse. 

 

 

 

 
Randbøl Menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der oprettes opsparing 

til udbedring af fugt- og svampeskader i præste-

gården. Beløb 58.287,12 kr. 

 

Nørup Menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der hensættes til ved-

ligehold af kirkebygninger. Beløbets størrelse 

bedes oplyst. 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at der bruges af mid-

lerne til maling af kirken. Det kan dog ikke for-

ventes at der ved næste budgetforhandlinger kan 

hensættes tilsvarende til maling af kirken. 

 

Grindsted menighedsråd: 
Provstiudvalget godkender vedtægten. 

 

 

4.  

 

 

 

Reviderede regnskaber og tilhørende revisi-

onsprotokollater 2011: 
 Thyregod 

 Vorbasse 

 

 
Thyregod: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt uden yderligere be-

mærkninger. 

 

Vorbasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt under forudsætning af 

de nævnte bemærkninger tages til efterretning. 

 

5.  

 

 

Endelig godkendelse af budgetter 2013. 
 

 

Samtlige budgetter indstilles til god-

kendelse. 

 

6.  

 

 

 

Kirkeministeriets høringsbreve vedr: 
 Kirkegårds- og krematorietakster 

 Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskasser-

nes budget, regnskab og revision m.v.  

 

Kirkegårds- og krematorietakster: In-

gen bemærkninger. 

 

Kirke- og provstiudvalgskassernes 
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Materialet vedr. begge kan findes på DAP – hvis I vil 

have det tilsendt, må I sige til. 
budget, regnskab og revision:  

Det undersøges hvorvidt ændringsforsla-

get har betydning for provstiets anvendel-

se af Brande-modellen. Der fremsendes 

høringssvar fra provstiudvalget. 

 

 

7.  

 

 

 

Ansøgning om deltagelse i efteruddannel-

se/kurser: 

 Provsten ansøger om tilskud til efteruddannel-

se for provster 

 Provstisekretæren ansøger om deltagelse i 

Årsafslutningskursus 2012, bogføring 2013 og 

budget 2014 v. Allan Dalkvist pris 1.190 kr. 

 

Provstiudvalget kunne imødekomme 

ansøgningerne. 

 

 

8.  

 

 

Efterretninger: 
 Salgsaftale vedr. salg af jord og moselod, Vor-

basse menighedsråd 

 Godkendelse af projekt vedr. udsmykning af 

alterbord i Grindsted kirke. 

 Brev fra Billund kommune vedr. kirkelig lig-

ning 2013 

 Give menighedsråd: Har fået godkendt frigi-

velse fra prohiberet konto til anlæg af ny trap-

pe til kirken 

 Henvendelser fra afgående formand i Give 

menighedsråd Bjarne Hyldgård 

- Aflønning og kørselsgodtgørelse til organist-

vikarer 

- Brandemodellen 

 

 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

9.  

 

 

  

Møder og kurser for nye menighedsråd. 

Plan udleveres til orientering. 

Orientering og vejledninger der påtænkes 

udarbejdet til menighedsrådene. 

 

Materialet blev uddelt. 
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10.  
 

 

Planlægning af Provstiudvalgsmøder i foråret 

2012.  

 

HUSK KALENDER!! 

 

Mødedatoer i 1. halvår 2012: 
Mandag d. 28. januar: Formands- og kasserermøde kl. 

19.30 

Onsdag d. 6. februar: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Onsdag d. 6. marts: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Onsdag d. 10. april: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Mandag d. 6. maj: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Onsdag d. 8. maj: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Tirsdag d. 14. maj: Provstiudvalgsmøde kl. 19.00 

Tirsdag d. 21. maj: Vejle- og Grene Budgetudvalg 

Tirsdag d. 11. juni: Budgetsamråd: Give-delen kl. 19.30 

Onsdag d. 12. juni: Budgetsamråd: Billund-delen kl. 

19.30 

 

11.  
 

 

Evt.: 

 

      

 

12.  
 

 

Lukket møde: 

Drøftelse af personalespørgsmål. 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.15 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 

 


