
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 11. juni 2014 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 4. juni 2014 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 
Dagsorden godkendt 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 13. maj 2014 

 
Referat blev godkendt og underskrevet 

 

3.  

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme: 

Ansøger om andel af 5%-midlerne til dækning af 

udgifter vedr. rørskade i konfirmandstuen. 

Fremsender likviditetsbudget samt kontoudskrif-

ter. 

 Øster Nykirke: 

Ansøger om at der overføres h.h.v. 100.000 kr. 

og 70.000 kr. fra budget 2014 til renovering af 

badeværelse i præstegården. 

 

Menighedsråd: 

 Sdr. Omme: 
Der ydes et likviditetslån på 100.000 kr.. 

Beløbet skal tilbagebetales medio decem-

ber 2014. 

 Øster Nykirke: 
Provstiudvalget anbefaler at der overføres 

170.000 kr. fra budget 2014 til renovering 

af badeværelset i præstegården. 

 

4.  

 

Kostprisberegning 
Planlægning af præsentation af resultatet af kostprisbe-

regningerne, for menighedsrådene i Grene Provsti. 

 
Kostprisberegning: 

 gennemskuelighed/ enkelhed 

 let at administrere 

 animerer til erfaringsudveksling 

  mulighed for tilkøb/differentierede priser 

 oversigt over hvad årlig regning og legat-

aftale dækker 

  tidsregistrering /understøttende kontrol 

 eksisterende legataftaler skal have samme 

ydelse som hidtid 

 kirkegårdsvedtægter 

 husk taksterne skal ”høres”/”forhandles” 

med menighedsrådene 

 

5.  

 

Godkendelse af PUK regnskab 2013. 

 
Regnskab godkendt og underskrevet. 

Regnskabet udviser et underskud på 3.829,06 kr. 

 

6.  

 

Forslag til Budget 2015 PUK 

 

Budget PUK 2015 blev godkendt 

 

7.  

 

Efterretninger: 

 

 

 

8.  

 

 

Evt. 

Husk kalender  - til planlægning af efter-

 
Provstiudvalgsmøder efteråret 2014: 

Onsdag d. 27. august: kl.: 17.00 – 20.00 

Mandag d. 29. sept. kl. 19.30 (æblekage) 



Grene Provsti                                        

 årets møder. 
 

Mandag d. 27. okt. kl. 17.00 – 20.00 

Fredag d. 14. nov. kl. 18.00 – 19.00 

Afbud fra Lone H. Ovesen. 

Mødet sluttede kl. 20.00 

 

 

 

     

Lilian Høegh Tyrsted  Jørn Jessen / næstformand 

Provst/formand 

 

      

Claus Jørgen Skovbjerg  Elin Johansen 

 

 

        

Kim Søndergård  Ole Hansen 

 

 

    

Karl Lund 

præsterepræsentant 

 


