
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 5. november 2013 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde torsdag d. 31. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 

7200Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 30. september 2013. 

 
Referat godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme menighedsråd: 

Fortsat behandling af ansøgning: 

Har ansøgt om tildeling af 5%-midlerne til dæk-

ning af udgifter afholdt i forbindelse med sprun-

get varmerør i konfirmandstuen. De afholdte ud-

gifter forventes at løbe op i 86.767 kr. 

Har desuden ansøgt om tilladelse til at bruge ca. 

85.000 kr. af kassebeholdningen til oprettelse af 

gårdspladsen v. præstegården. 

Ved ”første” behandling af ansøgningerne, i PU-

mødet d. 26. august, blev PU enig om at tilskrive 

menighedsrådet sådan: Forud for den endelige 
afgørelse tilskrives menighedsrådet vedr. kas-
sebeholdningens størrelse p.t. herunder størrel-
sen af hensatte midler samt likviditetsbehov re-
sten af 2013.  
Der er modtaget kontoudskrift vedr. er-
hvervsgiro og ”kassekredit”.  

 Give menighedsråd: 
Ansøger om frigivelse af 644.467,74 kr. fra-
henlæggelser til kirkerenovering til betaling af 
nyt tag på præsteboligen Jernbanegade 25, 
Give. 

 Give menighedsråd har i budgetterne 2013 
og 2014 indregnet renter og afdrag på nyt lån 
vedr. nyt tag på Jernbanegade 25. I alt 
210.000 kr. Der er ikke optaget lån – jfr. oven-
for. 

 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 

Har i alt 658.000 kr. på driftskonti. Erhvervsgiro og 

Kassekredit. Kirkekassen har i h.h.v. 2012 og 2013 

modtaget ca. 200.000 kr., ud over det budgetterede, 

vedr. hjemfaldne gravstedsaftaler og rateudbetalin-

ger af gravstedsaftaler. 

Provstiudvalget vurderer derfor at der er tilstrække-

lig likviditet til at dække udgifterne som følge af 

rørskaderne. Der kan derfor ikke tildeles 5%-midler 

til dækning af udgiften. Udgiften på 86.767 kr. 

afholdes af kirkekassen. 

Der kan endvidere bruges op til 85.000 kr. af kas-

sebeholdningen til oprettelse af gårdspladsen v. 

præstegården  

 

Give menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler at der frigives 

644.467,74 kr. fra henlæggelser til kirkerenovering 

til betaling af nyt tag på præsteboligen Jernbanega-

de 25, Give. 

 

Give menighedsråd: 

De indregnede renter og afdrag i 2013 og 2014 på i 

alt 210.000 kr. budgetsat til lån Jernbanegade 25, 

skal hensættes til renovering af Give kirke. 

 

4.  

 

Syn foretaget af menighedsråd: 

 Hejnsvig kirke og kirkegård 

 

Synsrapporten blev taget til efterretning.  

De nævnte mangler kan udføres såfremt der er 

budgetmæssig dækning herfor. 

 

5.  

 

Årsregnskaber 2012 med tilhørende revisi-

onsprotokollater, til behandling og godken-

delse: 
 Farre kirkekasse 

 Filskov kirkekasse 

 
Farre kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Filskov kirkekasse: 
Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-
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 Gadbjerg kirkekasse 

 Give kirkekasse 

 Grene kirkekasse 

 Hejnsvig kirkekasse 

 Nørup kirkekasse 

 Ringive, Lindeballe og Langelund kirkekasse 

 Skjoldbjerg kirkekasse 

 Stenderup kirkekasse 

 Vesterhede kirkekasse 

 Vorbasse kirkekasse 

 Øster Nykirke kirkekasse 

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Gadbjerg kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Give kirkekasse: 
Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning.  

 

Grene kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget efterretning. 

 

Hejnsvig kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Nørup kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Ringive, Lindeballe og Langeballe kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Skjoldbjerg kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Stenderup kirkekasse: 

Udsættes til næste møde. Revisionsprotokollatet 

mangler. 

 

Vesterhede kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Vorbasse kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

Øster Nykirke kirkekasse: 

Det reviderede regnskab med tilhørende revisions-

protokollat blev godkendt og taget til efterretning. 

 

6.  

 

Godkendelse af endelige budgetter 2014 

(godkendelse af de der er indgået på nuvæ-

rende tidspunkt): 

 Randbøl kirkekasse 

 Ringive, Lindeballe og Langelund kirkekasse 

 Vesterhede kirkekasse 

 Øster Nykirke kirkekasse 

 
 

Randbøl kirkekasse: 
Budget 2014 godkendt. 

 

Ringive, Lindeballe og Langelund kirkekasse: 

Budget 2014 godkendt. 

 

Vesterhede kirkekasse: 

Budget 2014 godkendt. 

 

Øster Nykirke kasse: 

Budget 2014 godkendt. 
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7.  

 

Årsregnskabet 2012 for PUK med tilhørende 

revisionsprotokollat til behandling og god-

kendelse 

 
Årsregnskabet 2012 for PUK med tilhørende revi-

sionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.  

 

8.  

 

Opsamlings-ERFA-møde for: kirkesangere, 

kirketjenere, kordegne, sognemedhjælpere 

m.fl. 

 
Provsten orienterede om de afholdte møder og om 

at der afholdes et opsamlings-ERFA-møde for 

kirkesangere, kirketjenere, kordegne, sognemed-

hjælpere m.fl. 

 

9.  

 

Forlængelse af aftale indlån i Sydbank. 

 
Der er indgået aftale om forlængelse af aftaleindlå-

net på 200.000 kr. i Sydbank frem til 10. april 

2014. 

 

10.  
 

Ansøgning fra Provstisekretæren om delta-

gelse i kursus. 
 Kursus i projektledelse /Ministeriet for Ligestil-

ling og Kirke. 

 Regnskabskursus - AMU-Fyn 

 
 

Provstisekretærens kursusdeltagelse blev godkendt. 

 

 

11.  
 

Evt. 

 
Provsten sagde tak til Åge Søgård, der deltog i 

sit sidste provstiudvalgsmøde.  

 

 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 

 
 


