
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 2. maj 2013 

 

Provstiudvalgsmøde mandag d. 6. maj 2013 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grind-

sted 

 

 

 

              Dagsorden:                                                                    Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet 10. april 2013 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme menighedsråd: 

Ansøger om frigivelse af 60.000 kr. fra kirke-

gårdskontoen til brug ved overfladebehandling af 

præsteboligen. 

 

 Østerby Kirke (Fængselskirken) 
Ansøger om 5%-midler til dækning af efterbeta-

ling af pension til organisten i Østerby Kirken. 

Der er tale om efterbetaling for årene 2010 – 

2012. Desuden ansøges om at pensionen for 2013 

også tages af 5%-midlerne, da der ikke er budget-

teret hermed i 2013. Det endelige beløb kendes, 

når reguleringen er foretaget i FLØS. 

 

 Øster Nykirke menighedsråd: 

Ansøger om andel af 5%-midlerne til dækning af 

udgifterne til udskiftning af taget på Kirkeladen 

ved Øster Nykirke kirke. 

 

 Ringive, Lindeballe, Langelund menigheds-

råd: 
Ansøger om tilladelse til at bruge 330.145 kr. af 

kassebeholdningen til dækning af udgifter til for-

skelligt vedligeholdelsesarbejde ved præstegår-

den. 

 

 Sdr. Omme menighedsråd: 
Fremsender projektforslag vedr. udskiftning af 

varmeanlæg i Sdr. Omme kirke. 
 

 
Sdr. Omme. 

Provstiudvalget anbefaler at der frigives 60.000 kr. 

+ moms fra kirkegårdskontoen til brug ved over-

fladebehandling af præsteboligen. 

 

Østerby Kirke: 
Provstiudvalget anbefaler at efterbetalingen af 

pensionen til organisten i Østerby Kirke tages af 

5%-midlerne. Fordeles mellem Billund- og Give-

delen jfr. den alm. fordeling af PUK-budgettet.. 

 

Øster Nykirke menighedsråd: 

Provstiudvalget anser ikke udgiften til udskiftning 

af taget på Kirkeladen som en uforudset udgift. 

Provstiudvalget kan derfor ikke imødekomme 

menighedsrådets ansøgning om 5%-midler til 

dækning af udgiften. Der er ved afgørelsen henset 

til, at taget ved udskiftningen har en alder på op 

mod 40 år og at udgiften til udskiftning derfor ikke 

kan anses for uforudset. Provstiudvalget bemær-

ker, endvidere at der ved afholdelse af udgifterne 

er frigivet midler fra prohiberede konti til udgiften. 

 

Ringive, Lindeballe, Langelund menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at der bruges 330.145 

kr. af kassebeholdningen til dækning af udgifter til 

forskelligt vedligeholdelsesarbejde ved præstegår-

den. 

 

Sdr. Omme menighedsråd. 

Provstiudvalget tog projektet til efterretning. Pro-

jektet fremsendes til viderebehandling ad tjenstlig 

vej, i Ribe Stift. 

 

4.  

 

 

 

Synsudskrift: 
Syn foretaget af menighedsråd: 

 Randbøl Menighedsråd: 

Synsudskrift vedr. syn foretaget af menighedsrå-

 
Synsudskrift: 

Syn foretaget af menighedsråd: 

Randbøl Menighedsråd: 

Randbøl kirke og kirkegård: 
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det over Randbøl kirke og kirkegård. 

 

 Nørup Menighedsråd: 
Synsudskrift vedr. syn foretaget af menighedsrå-

det over Nørup kirke og kirkegård. 

 

 Nørup Menighedsråd: 
Synsudskrift vedr. syn foretaget af menighedsrå-

det over Nørup Præstegård. 

 

Syn foretaget af provstiet: 

 Fraflytningssyn Randbøl Præstegård 

 

Synsudskriften blev godkendt. De nævnte mangler 

kan udføres såfremt der er budgetmæssig dækning 

herfor. 

 

Nørup menighedsråd: 
Nørup kirke og kirkegård: 

Synsudskriften blev taget til efterretning. De 

nævnte mangler kan udføres, såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

Præstegården Nørup: 

Synsudskriften blev taget til efterretning. De 

nævnte mangler kan udføres, såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

Syn foretaget af provstiet: 

Fraflytnings syn Randbøl Præstegård. 

Synsudskriften tages til efterretning. 

 

 

5.  

 

 

 

Gennemgang af budgetter 2014: 
 Give (Jørn) 

 Vesterhede (Elin) 

 Øster Nykirke (Kim) 

 Randbøl (Jørn) 

 Givskud (Elin) 

 Nørup (Kim) 

. 

 

Budgetter 2014: 
Give: 

Ingen visioner. 

I tre-års-planen: Opsparinger 800.000 kr. 

Formål 37: Foredrags og mødevirksomhed 

164.500 kr. Er der ansat sognemedhjælper? 

Overskud drift 2012: 301.581 kr.  

Overskud anlæg 2012: 277.831 kr. 

Overskud 2011: 684.000 kr.  

Kassebeholdning ca. 500.000 kr. 

Stigning ligning drift 250.000 kr. 

Lønnen udgør 85% af driftsbudgettet. 

1,9 mio i egenkapital.  

Ligningsønsker Drift: 4.224.469 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 1.247.500 kr. 

Ligningsønsker i alt: 5.471.969 kr. 

 

Vesterhede: 
Budgetterer med et underskud på 100.000 kr. der 

tages af kassebeholdningen. 

Yderligere midler til sognemedhjælper. 

Lønnen udgør 72% af driftsbudgettet. 

Overskud 2012: 96.350 kr. 

Ligningsønsker Drift: 949.271 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 142.526 kr. 

Ligningsønsker i alt: 1.091.797 kr. 

 

Øster Nykirke: 

Totalt underskud 2012: 120.000 kr. 

Vedr. Vonge kirke ønskes alle bænke ud – og stole 

ind. Bruges som undervisningslokale. 

Lønnen udgør 65% af driftsbudgettet. 

Ligningsønsker Drift: 2.426.335 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 335.000 kr. 

Ligningsønsker i alt: .2761.335 kr. 
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Randbøl: 
Der er indarbejdet nyt lån til brug ved renovering 

af præstegården. 

Lønnen udgør 73% af driftsbudgettet. 

Ligningsmidler til opsparing: Renovering af kirken 

200.000 kr. 

Overskud 2012: 142.000 kr. 

Ligningsønsker Drift: 1.487.300 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 516.700 kr. 

Ligningsønsker I alt: 2.004.000 kr. 

 

Givskud: 
Hensættelse P-plads 200.000 kr. 

Sognemedhjælper: 100.000 kr. 

Lønnen udgør 72% af driftsbudgettet. 

Ligningsønsker Drift: 1.365.800 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 465.000 kr. 

Ligningsønsker I alt: 1.830.800 kr. 

 

Nørup: 
Overskud 2012: 119.106 kr. drift og 10.000 kr. 

anlæg.  

Skulle have taget 100.000 kr. af kassebeholdnin-

gen for 2012 – dvs. der faktisk er 200.000 kr. i 

overskud i forhold til det budgetterede. 

Driftskonto: 220.000 kr. 

Lån i 2015: Renovering af præstegården. 

Lån i 2013 til renovering af konfirmandstuen og 

renovering af gobeliner. 

Renovering af konfirmandstuen i 2013: Lån 

250.000 kr. + overført overskud 2013. Hvor stor 

forventes udgiften at være? 

Lønnen udgør 63% af driftsbudgettet. 

Ligningsønsker Drift: 1.858.213 kr. 

Ligningsønsker Anlæg: 210.000 kr. 

Ligningsønsker I alt: 2.068.213 kr. 

 

6.  

 

 

Evt.: 

 
Der afholdes et yderligere Provstiudvalgsmøde 

torsdag d. 30. maj kl. 20.00. Her drøftes de samle-

de budgetønsker. 

 

Afbud fra: Åge Søgård 

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Kim Søndergaard 

 

 

 


