
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 18. marts 2014 

 
 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde mandag d. 17. marts 2014 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 

d. 16. januar 2014 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 

 Grene menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om lån i 5%-

midlerne til styrkelse af likviditeten i Grene 

sogns kirkekasse. Der fremsendes likvidi-

tetsoversigt vedr. kirkekassen samt kontoud-

skrifter fra banken pr. 31.12.2013 samt 

31.01.2014. Der ansøges om et lån på i alt 

250.000 kr. Der er udbetalt 150.000 kr. 

 Gadbjerg menighedsråd: 
Fremsender projektbeskrivelse samt begrun-

delse for udskiftning af tegltag på Gadbjerg 

kirke: tårn, skib & kor. Økonomisk overslag 

2.110.000 kr. incl. moms. Kirken er over 

100 år. 

 Hejnsvig og Vesterhede sognes menig-

hedsråd: 
Fremsender projektbeskrivelse samt begrun-

delse vedr. byggeri af ny konfirmandstue 

med tilhørende lokaler, ombygning af gam-

mel konfirmandstue til kontorer samt byg-

ning af carport. Økonomisk overslag 

3.945.000 kr. 

Provstikontoret har indhentet udtalelse fra 

provstiets byggesagkyndige vedr. byggeriet. 

 Vesterhede samt Hejnsvig menighedsråd: 
Fremsender udtalelse/kommentarer fra 

h.h.v. Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd 

vedr. graverstilling på Vesterhede kirkegård. 

Der vedlægges opgørelse over timeforbruget 

på kirkegården i 2013. 

Menighedsrådet er tidligere anmodet om at 

indsende opmålingstal eller tidsregistrerin-

ger. 

 Farre menighedsråd: 
Fremsender anmodning om tilladelse til at 

beholde restbeløbet på 160.626,78 kr. fra lå-

net i forbindelse med renoveringen af Farre 

kirke. Beløbet ønskes anvendt til reparation 

 

Menighedsråd: 

 Grene menighedsråd: 
Der bevilges et lån på i alt 250.000 kr. 

af 5%-midlerne. Det resterende beløb 

på 100.000 kr. overføres til Grene kir-

kekasse. 

Lånet tilbagebetales med halvdelen 

h.h.v. d. 15. juni og 15. december 

2015. 

 Gadbjerg Menighedsråd: 
Provstiudvalget anbefaler projektet, 

der videresendes ad tjenstlig vej til 

yderligere høring. 

 Hejnsvig og Vesterhede sognes me-

nighedsråd: 
Provstiudvalget har gennemgået me-

nighedsrådets projektforslag vedr. 

byggeri af ny konfirmandstue med til-

hørende lokaler, ombygning af gam-

mel konfirmandstue til kontorer samt 

bygning af carport.  

Provstiudvalget har sendt projektet i 

høring hos arkitekt Søren Kjær som 

skriver: ”at en kvm. pris på ca. 14.000 

kr. er i overkanten”.  

Det er provstiudvalgets holdning at 

der er tale om et meget ambitiøst pro-

jekt. Provstiudvalget vil gerne vil ven-

te med den endelige afgørelse indtil 

der foreligger et bedre overblik over 

Billund-delens økonomi for 2015 og 

fremad.  

 Vesterhede samt Hejnsvig menig-

hedsråd: 

Provstiudvalget har taget den indsend-

te tidsregistrering til efterretning.  

 Farre menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at restbe-

løbet fra lånet på 160.626,78 kr., opta-
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af taget samt reparation af vestmur og kapel.  

 Give-Vorslunde menighedsråd: 
Fremsender anmodning om at måtte hen-

lægge 233.347 kr. til stier på kirkegården. 

Beløbet er fejlagtigt ikke blevet henlagt i 

2013 og indgår derfor i kirkekassens kasse-

beholdning.  

 

get i forbindelse med renoveringen af 

Farre kirke,  anvendes til reparation af 

taget samt vestmur og kapel. Såfremt 

der er et overskydende beløb, skal det-

te anvendes til et ekstraordinært afdrag 

på lånet.  

Provstiudvalget anmoder om at få 

fremsendt budgetoverslag vedr. repa-

rationerne. Provstiudvalget minder om 

at der indhentes flere tilbud. 

 Give-Vorslunde menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler at beløbet 

øremærkes til stier på kirkegården. 

233.347 kr. 

 

4.  

 

Ansøgning om tildeling af midler afsat i Billund-

delen til ”særlige aktiviteter”. 
Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 

2014 besluttet, at der i 2014 hensættes i alt 158.132 

kr. til: ”særlige og nye aktiviteter på tværs af sogne-

grænser. Der må ikke være tale om løbende driftsud-

gifter”. 

 U2-gudstjeneste i Billund kirke 
Sognepræst Peter Fredensborg fremsender 

anmodning om støtte til afholdelse af U2-

gudstjeneste. Gudstjenesten arrangeres i et 

samarbejde med en række forskellige sogne 

i Grene Provsti. I samarbejdet indgår sogne 

fra Vejle-delen af Grene Provsti. Budgettet 

lyder på 22.500 kr. 

 

Ansøgning om tildeling af midler afsat i 

Billund-delen til ”særlige aktiviteter”. 

 Provstiudvalget kan anbefale, at der 

tildeles 22.500 kr. til afholdelse af ar-

rangementet. Beløbet udbetales ved 

fremsendelse af dokumentation for de 

afholdte udgifter ved arrangementet. 

 

5.  

 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menigheds-

rådene:  

 Hejnsvig menighedsråd: 
Synsrapport vedr. afholdt syn over præste-

gården Kirkevej 2, 7250 Hejnsvig 

 Thyregod-Vester menighedsråd: 
- Synsrapport vedr. afholdt syn over Thyre-

god kirke og kirkegård. 

- Synsrapport vedr. afholdt syn over Vester 

kirke og kirkegård. 

- Synsrapport vedr. afholdt syn over Vester 

Sognehus. 

 Grene menighedsråd: 
- Synsrapport vedr. afholdt syn over Grene 

kirke og kirkegård. 

- Synsrapport vedr. afholdt syn over Billund 

kirke og Å-fløj. 

- Synsrapport over Præstegården, Præste-

vang 1A, 7190 Billund 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menig-

hedsrådene:  

 Hejnsvig menighedsråd: 
Provstiudvalget tog den fremsendte 

synsrapport til efterretning. De nævnte 

mangler kan udbedres, under forud-

sætning af der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

 Thyregod-Vester menighedsråd: 
Provstiudvalget tog de indsendte syns-

rapporter til efterretning. De nævnte 

mangler kan udbedres under forud-

sætning af der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

Provstiudvalget anser stormskaden for 

at være dækket af forsikringen. Prov-

stiudvalget anmoder menighedsrådet 

om at få sagen afklaret med forsik-

ringsselskabet. 

Sognehuset kan vedligeholdes under 

forudsætning af der er budgetmæssig 

dækning herfor. 

 Grene menighedsråd: 
Provstiudvalget tog de indsendte syns-

rapporter til efterretning. De nævnte 
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mangler kan udbedres under forud-

sætning af der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

 

6.  

 

 

Efterretninger: 

 Give sogns menighedsråd har ansøgt om 

og fået tilladelse til frigivelse af 8.781 kr. fra 

kontoen ”Tag materielgård.” 

 Sdr. Omme sogns menighedsråd har på 

baggrund af udtalelser fra h.h.v.: 

- Ribe stift 

- Energikonsulent Poul Klenz Larsen 

- Energikonsulent Carsten Vejborg 

Fået tilladelse til installation af varmepum-

per i Sdr. Omme kirke under forudsætning 

af at det indsendte budget overholdes. Bud-

gettet lyder på 108.551,25 kr. 

 

Efterretninger: 
Provstiudvalget tog punkterne til efterretning. 

 

7.  

 

Orientering om status på projekt ”Kostpris be-

regning på kirkegårdene”. 

Der orienteres fra de afholdte workshops i uge 14 

herunder det videre forløb. 

 

Claus, Ole og provstisekretæren orienterede 

fra de afholdte møder. 

Menighedsrådene skal indsende de foretagne 

beregninger til provstikonto, elektronisk, se-

nest d. 24. marts 2014. 

 

8.  
 

Opfølgning Visionsaften d. 19. februar. 

 

Provstiudvalget drøftede hvilke visioner der 

arbejdes videre med. Der følges op på næste 

møde. 

 

9.  

 

Budget PUK 2015. 

Evt. forslag fra PU-medlemmerne. 

 

Provstiudvalget drøftede budget for PUK 

2015.  

 

10.  
 

Evt. 

 

 

 

Afbud fra: Elin Johansen og Lone H. Ovesen 

Mødet sluttede kl. 23.00 

 

 

     

Lilian Høegh Tyrsted  Jørn Jessen / næstformand 

Provst/formand 

 

 

      

Claus Jørgen Skovbjerg  Kim Søndergård 

 

 

        

Ole Hansen  Karl Lund 

   præsterepræsentant 

 


