
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 7. december 2015 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 1. december 2015 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 

provstiudvalgsmødet d. 11. november 2015. 

 

Referatet fra provstiudvalgsmødet d. 11. november 

2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Gadbjerg menighedsråd: 

Fremsender ansøgning om frigivelse af beløb til 

udsmykning af sognehuset. 

 Thyregod-Vester menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om, at måtte overføre 

40.000 kr. til opsparing til kirkegårdsmateriel. 

 Thyregod-Vester menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om tilladelse til at påbe-

gynde istandsættelse af Thyregod kirke i 2016. 

Menighedsrådet fremsender endvidere finansie-

ringsplan.  

Ansøgningen fremsendes separat. 

Separat fremsendes Ribe Stifts principgodken-

delse af d. 26. marts 2015 – samt det oprindelige 

projektmateriale. 

Bemærk projektet er ikke endeligt godkendt. 

 Sdr. Omme menighedsråd 
Fremsender orientering vedr. tilbagebetaling af 

den resterende del af lånet i 5%-midlerne. Øn-

sker nu at tilbagebetale den resterende del af lå-

net senest 15. december 2015. 

Der er ikke indgået h.h.v. byggeregnskab eller li-

kviditetsbudget som anmodet om jfr. sidste prov-

stiudvalgsmøde. 

 Give menighedsråd 
Ansøgning om tildeling af 5%-midler til brug for 

renovering af præsteboligen Jernbanegade 25, 

7323 Give. 

 

 
Gadbjerg menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale, at beløbet frigives til 

udsmykning af sognehuset. 10.088,61 kr. 

 

Thyregod-Vester menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale, at der hensættes 

40.000 kr. til opsparing til kirkegårdsmateriel. 

Provstiudvalget kan anbefale, prohiberingen af de 

to konti ophæves. 

 

Thyregod-Vester menighedsråd: 

Provstiudvalget kan ikke anbefale at renoveringen 

af Thyregod igangsættes før der foreligger en ende-

lig godkendelse af hele projektet – dvs. incl. detail-

projekter. Provstiudvalget undrer sig over, at der 

ikke er udarbejdet detailprojekter som nævnt i bre-

vet fra Ribe Stift af d. 26. marts 2015. 

Provstiudvalget fremsender forslag til alternativ fi-

nansiering af byggeriet. Provstiudvalget forbehol-

der sig ret til, at afdragsperioden forlænges ud over 

10 år af hensyn til den årlige ligning.  

Provstiudvalget forudsætter at projektet holder sig 

inden for et maksimumbeløb på 6. mio. kr. – og at 

opsparingen til renovering af kirken fragår før låne-

optagelse. 

 

Sdr. Omme menighedsråd: 

Provstiudvalget tager til efterretning at menigheds-

rådet vil indbetale resten af lånet i 5%-midlerne. 

Provstiudvalget fastholder at der skal fremsendes 

byggeregnskab for opførelse af nyt mandskabshus 

og renovering af kapel. Byggeregnskabet bedes 

fremsendt senest d.15. december 2015. 

 

Give menighedsråd: 

Provstiudvalget kan anbefale at udgifterne ved re-

noveringen af præsteboligen Jernbanegade 25, 

Give, dækkes af 5%-midlerne. Når samtlige arbej-

der er udført bedes samtlige faktura fremsendt med 

angivelsen af, hvilken konto beløbet kan overføres 

til.  



Grene Provsti                                        

 

4.  

 

Behandling af revisionsprotokollaterne for 

årsregnskab 2014 vedr. følgende kirkekasser: 
 Gadbjerg sogns menighedsråd 

 Grindsted sogns menighedsråd 

 Hejnsvig sogns menighedsråd 

 Nollund-Urup sognes menighedsråd 

 Stenderup sogns menighedsråd 

 
Revisionsprotokollaterne blev gennemgået og 

godkendt for: 

 Gadbjerg sogns menighedsråd 

 Grindsted sogns menighedsråd 

 Hejnsvig sogns menighedsråd 

 Nollund-Urup sognes menighedsråd 

 Stenderup sogns menighedsråd 

 

Menighedsrådene anmodes om, at behandle prov-

stiudvalgets godkendelse af revisionsprotokolla-

terne på det næste menighedsrådsmøde – og up-lo-

ade beslutningsprotokollen fra dette møde i DATA-

ARKIVET senest fredag d. 22. januar 2016. 

 

Årsregnskabet offentliggøres på www.sogn.dk. d. 

2. februar 2016. 

 

Følgende fremgår af Cirkulære nr. 10317 af 

12/12/2014 § 8 stk. 4 (Cirkulære om kirke- og 

provstiudvalgskasernes budget, regnskab og revi-

sion m.v.): 

 

Stk. 4. Provstiudvalget godkender det reviderede 

regnskab senest den 15. november under hensynta-

gen til provstirevisors erklæring og revisionsproto-

kollen samt menighedsrådets eventuelle bemærk-

ninger hertil. Menighedsrådet skal herefter be-

handle provstiset behandling af revisionsprotokol-

latet i et menighedsrådsmøde og indføre beslutnin-

gen herom i menighedsrådets beslutningsprotokol. 

 

5.  

 

Kvartalsrapport pr. 30. september 2015 PUK 
 

 
Kvartalsrapport for PUK pr. 30. september 2015 

blev gennemgået og godkendt. 

 

6.  

 

Forelæggelse af Kirkegårdstaksterne for 

2016. 

 
Takstbladet gældende for kirkegårdstaksterne 2016 

blev godkendt. Takstbladet lægges på Provstiets 

hjemmeside www.greneprovsti.dk 

 

7.  

 

 

Planlægning af Provstiudvalgsmøde 2016. 

HUSK KALENDER  

 

Øvrige møder: 
Tirsdag d. 12. jan. kl. 19.00: Fællesmøde m. Distrikts-

foreningen: (Skal flyttes) 

Onsdag d. 27. jan kl. 19.00: Formands- og kasserer-

møde 

 

 

Tirsdag d. 9. feb.: 

kl. 16.30 PU-møde 

kl. 19.30 Fællesmøde m. Distriktsforening i Grene 

Provsti. 

 

Onsdag d. 2. marts kl. 17.00 PU-møde 

 

Mandag d. 4. april kl. 17.00 PU-møde 

 

Onsdag d. 11. maj PU-møde kl. 17.00 

 

Tirsdag d. 31. maj PU-møde kl. 17.00 

Onsdag d. 1. juni PU-møde kl. 17.00 

 

1. Budgetsamråd i Vejle-delen:  

Tirsdag d. 21. juni kl. 19.00 

Sognehuset, Bøgetorvet 1. 7323 Give. 

 

http://www.sogn.dk/
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1. Budgetsamråd i Billund-delen:  

Onsdag d. 22. juni kl. 19.00.  

Kirkehuset, Kirkegade 22. 7200 Grindsted 

 

2. Budgetsamråd i Billund-delen:  

Onsdag d. 7. sept. kl. 19.00.  

Å-fløjen. Hans Jensens Vej 4. 7190 Billund. 

 

2. Budgetsamråd i Vejle-delen: 

Onsdag d. 14. sept. kl. 19.00 

Sognehuset, Bøgetorvet 1. 7323 Give. 

 

Søndag d. 18. sept. 2015 

Provstiudvalgets studietur.  

Elin og Lone arrangerer. 

 

8.  

 

Efterretninger:  

 
 Ribe Stift har fremsendt afgørelse vedr. ud-

bedring af revnedannelse i Gadbjerg kirke. 

 Randbøl sogns menighedsråd har fået tilla-

delse til indbetaling af ekstraordinært afdrag 

på 150.000 kr. på lån nr. 207102 vedr. byg-

ning af sognestue. 

 

 

 

 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

 

9.  

 

Evt. 

 

 

 

Afbud fra: Kim Søndergård 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand for provstiudvalget  Næstformand 

 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

 

        

Elly Christensen   Lone H. Ovesen 

 

 

 

    

Karl Lund 

Præsterepræsentant 

 


