
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 27. september 2013 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde mandag d. 30. september kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 

22, 7200 Grindsted. 

 

z                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet 3. september 2013. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Stenderup Menighedsråd: 

Ansøger om igangsættelse af arbejdet med etab-

lering af oplagsplads med kummer til kirkegår-

den. 

 Nollund-Urup Menighedsråd: 

Ansøger om tilladelse til ombygning af Nollund 

kirke.  

 

Menighedsråd: 
 Stenderup Menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at arbejdet 

igangsættes. 

 Nollund-Urup Menighedsråd: 
Provstiudvalget kan anbefale at det ansøg-

te projekt igangsættes underforudsætning 

af at budgettet overholdes – Endvidere er 

det en forudsætning af udskiftning af 

bænke med stole ikke skal godkendes af 

stiftet. Det anbefales, at belysningspunktet 

udskiftes med en renovering af kirkens 

yderdør. Provsten undersøger hvorvidt det 

kan være gavnligt at der forud for renove-

ringen foretages en energianalyse af kir-

ken. 

 

 

 

 

Syn foretaget af menighedsråd: 
 Stenderup kirke og kirkegård 

 
Synsudskriften blev taget til efterretning.  De 

nævnte mangler kan udføres, såfremt der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 

4.  

 

Årsregnskaber 2012 med tilhørende revisi-

onsprotokollater, til behandling og godken-

delse (vi gennemgå de der er indgået på nu-

værende tidspunkt): 

 Givskud kirkekasse 

 Grindsted kirkekasse 

 Sdr. Omme kirkekasse 
 

 

Årsregnskaber 2012: 
 Givskud kirkekasse: 

Regnskabsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning og godkendt. 

Grindsted kirkekasse: 
Regnskabsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning og godkendt. 

Sdr. Omme kirkekasse: 

Regnskabsprotokollatet og regnskabet 

blev taget til efterretning og godkendt un-

der forudsætning af at bemærkningerne til 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold 

tages til efterretning, og de nødvendige 

rettelser foretages i regnskabet. 

 

5.  

 

Budgetter 2014: 
 Principiel drøftelse vedr. 3-årsplaner 

 Godkendelse af endelige budgetter 2014 (god-

 

Budgetter 2014: 

 Tilretning af 3-årsplaner blev diskute-

ret. Der slettes udelukkende ønsker for 



Grene Provsti                                        

kendelse af de der er indgået på nuværende 

tidspunkt): 

- Farre Kirkekasse 

- Filskov Kirkekasse 

- Grene Kirkekasse 

- Grindsted Kirkekasse 

- Nørup Kirkekasse 

- Stenderup Kirkekasse 

- Vorbasse-Skjoldbjerg Kirkekasse+ 

2014 – beløbene vedr. senere år bliver 

stående på 3-årsplanerne. 
 Budgetterne blev godkendt for 2014: 

- Farre kirkekasse 

- Filskov kirkekasse 

- Grene kirkekasse 

- Grindsted kirkekasse 

- Nørup kirkekasse 

- Stenderup kirkekasse 

- Vorbasse-Skjoldbjerg kirkekasse  

 

6.  

 

Efterretninger: 
 Orientering om ændring af sammensætnin-

gen/ny konstituering i: 

- Farre Sogns Menighedsråd 

- Thyregod-Vester Sogns Menighedsråd 

- Filskov Sogns Menighedsråd 

 Gadbjerg kirke: 

Problemer med kirkens tegltage.  

Provstiets bygningssagkyndige har udarbejdet 

rapport vedr.  

 Randbøl kirkekasse: 
Orientering om udbetaling af 5%-midler til obli-

gatorisk vedligehold på præsteboligen Hærvejen 

47, Randbøl. 

 Kort orientering om ERFA-møder for h.h.v. 

gravere, gravermedhjælpere m.m. samt organi-

ster. 

 

Efterretninger: 
 Punkterne blev taget til efterretning. 

 

 

7.  

 

Ændring af mødedatoen d. 22. oktober. 

 

HUSK KALENDER!! 

 

Ny mødedato: Torsdag d. 31. oktober 

kl. 19.30 

 

8.  

 

Evt. 

 

 

Afbud fra: Kim Søndergård 

Mødet sluttede kl. 22.15 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 


