
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 11. marts 2013 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmødet onsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.00, hos provst Lilian Høegh 

Tyrsted, Kirkegade 5, 7200 Grindsted.  

 

Fængselspræst Kirsten Esbjerg deltog i mødet. 

 

                    Dagsorden:                                                             Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 6. februar 2013 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

Budgetforslag 2014 fra Østerby Kirke v. Kir-

sten Esbjerg. 

 
Kirsten Esbjerg gennemgik og forklarede det ud-

arbejdede budget for Østerby Kirke 2014. Budget-

tet indarbejdes i det kommende budget for PUK. 

 

4.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Thyregod-Vester Menighedsråd: 

Ansøger om lån af 5%-midlerne på 33.600 kr. til 

indkøb af øve-orgel. 

 Randbøl Menighedsråd: 
Fremsender projektbeskrivelse vedr. renovering 

af kapeltoilet ved Randbøl Kirkegård og anmoder 

om tilladelse til igangsættelse af projektet. 

 Stenderup Menighedsråd: 
Ansøgning om tilladelse til anvendelse af kasse-

beholdningen til projekt vedr. adgangsvejen til 

kirken og etablerings af oplagsplads med kummer 

til kirkegården. 

 
Thyregod-Vester menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at der frigives 5%-

midler til køb af øveorgel. Der anses at være tale 

om pludseligt opstået behov, som følge af nyan-

sættelse af organist. 

 

Randbøl menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale igangsættelse af 

projektet, såfremt der er budgetmæssig dækning 

herfor. Provstiudvalget anmoder menighedsrådet 

om at overveje, at der sættes handikaphåndtag på 

væggen for at gøre toilettet handikapvenligt. 

 

Stenderup Menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at der bruges 

175.000 kr. af kassebeholdningen til etablering af 

adgangsvej og oplagsplads med kummer til kirke-

gården. Provstiudvalget anmoder menighedsrådet 

om, at når reguleringen af kirkegården igangsæt-

tes, at fremsende reguleringsplan m.m. til provsti-

udvalget. 

 

5.  

 

Synsudskrifter – fra menighedsråd: 
 Grene Sogn: 

- Grene Kirke og kirkegård samt Grene gamle 

kirke og kirkegård 

- Billund Kirke og Å-Fløj 

- Præstegården Præstevang 1A 

- Præsteboligen Skovparken 112 

- Bilag vedr. fejl og mangler 

  

 
Synsudskrifter fra Gene Sogn blev gennemgået og 

godkendt under forudsætning af budgetmæssig 

dækning herfor. 

 

 

6.  

 

 

Ansøgning om økonomisk støtte til foredrag 

om ledelse af frivillige medarbejdere. 

 

Provstiudvalget behandlede ansøgningen uden 

endelig afgørelse. 



Grene Provsti                                        

 Ansøgningen er fremsendt på vegne af samtlige sogne-

medhjælpere i Ribe Stift. 

 

7.  

 

 

 

Farre Kirke – indvendig istandsættelse, her-

under varmeanlæg.  
 Bilag: Stiftsøvrighedens afgørelse af d. 24. febru-

ar 2013. 

 
Provstiudvalget kan godkende projektet, med de 

anførte bemærkninger fra stiftsøvrigheden. Prov-

stiudvalget forudsætter, at der i budget 2014 afsæt-

tes plads i budgettet til afdrag på nyt lån, inden for 

de udmeldte rammer for 2014. 

 

8.  

 

 

 
Regelforenkling: Nyt cirkulære og ny vejledning om 

kirke- og provstiudvalgs-kassers budget, regnskab og 

revision m.v. 

 
Det nuværende Provstiudvalgs funktionsperiode 

gælder til og med udgangen af oktober 2012. 

Ændringerne i lovgivningen vedr. budget, regn-

skab og revision blev gennemgået. 

 

9.  

 

 

 

Efterretninger: 
 Matrikulær flytning af arealer mellem Ringive og 

Grene sogne. (Ribe Stift) 

 Konsulentrunde i Ribe Stift 

 Udskrivningsprocent og rentesatserne for 2014 i 

Ribe Stift 

 
Punkterne blev taget til efterretning. 

 

10.  
 

 

Evt.: 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.45 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 


