
Grene Provsti                                        

  

Referat fra Provstiudvalgsmøde torsdag d. 16. januar 2014 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt m. tilføjelse af nyt 

punkt 10.  

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 6. december 2013 

 

Dagsorden blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme menighedsråd:  

Udsat fra sidste møde: Fremsender skitsepro-

jekt og økonomisk opstilling vedr. ombygning af 

kapel og graverbygning samt tilbygning til red-

skabsbygningen. Det samlede projekt beløber sig 

til 2.045.000 kr. incl. moms. (Materialet er ud-

sendt særskilt) 

 Sdr. Omme menighedsråd: 
Projektforslag vedr. udskiftning af varmeanlæg i 

Sdr. Omme kirke. Projektmaterialet er i maj 

2013 fremsendt til viderebehandling/udtalelse ad 

tjenstlig vej via Ribe Stift. Provstiet har modta-

get udtalelse fra Ribe Stift d. 12. december 2013. 

Herunder udtalelser fra Kgl. Bygningsinspektør, 

Nationalmuseet, Kirkegårdskonsulenten, Kirke-

ministeriets varme- energi- og klimakonsulent. 

(Projektforslaget er tidligere udsendt særskilt.) 

Udtalelse fra Ribe Stift m.fl. fremsendes m. alm. 

post. 

 Sdr. Omme menighedsråd: 
Ansøger om renovering af bokse til grus og 

overskudsjord. Projektet beløber sig til 105.000 

kr. Ansøger om at måtte bruge beløbet af kasse-

beholdningen. 

 Grene menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om lån i 5 % -midlerne til 

styrkelse af likviditeten i Grene sogns kirkekas-

se. Provstikontoret har anmodet menighedsrådet 

om at udarbejdet en oversigt over kirkekassens 

likviditet i h.h.v. december 2013 samt en over-

sigt over 2014. Endvidere er der ansøgt om ud-

sættelse af betaling af afdrag på stiftslån. 

 Øster Nykirke menighedsråd: 
Fremsender projektforslag vedr. Ny klokkestil, 

istandsættelse af tagværk, bjælkelag og binde-

bjælker i tårn og vippeluger. (Materialet udsen-

des m. alm. post.) 

 

 

Menighedsråd: 
 Sdr. Omme menighedsråd: 

Ombygning kapel og graverbygning 

samt tilbygning til redskabsbygning: 

Provstiudvalget kan anbefale at den del af 

projektet der vedr. tilbygning til redskabs-

bygningen. Provstiudvalget undrer sig 

over, byggeriets kvm. pris, samt rådgiver-

honorarets størrelse. Menighedsrådet an-

modes om at fremsende specificeret opgø-

relse over rådgiverhonoraret vedr. red-

skabsbygningen. 

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet 

om genoverveje det fornuftige i at sløjfe 

kapellet, ligesom provstiudvalget er be-

tænkelig ved et projekt i den størrelse.  

Provstiudvalget noterer sig at der er tale 

om, at arkitekten er menighedsrådsfor-

mandens svigerdatter. Formanden anses 

derfor være inhabil i behandling af sagen i 

menighedsrådet. 

 Sdr. Omme menighedsråd: 

Udskiftning af varmeanlæg:  

Provstiudvalget ønsker at udsætte den en-

delige godkendelse af projektet indtil der 

foreligger energirapport fra Energitjeneste 

Midtjylland. 

Provstiudvalget anbefaler at forslaget 

fremsendes til varmekonsulenten fra 

Energitjeneste Midtjylland til orientering. 

 Sdr. Omme menighedsråd: 

Renovering af bokse til grus og over-

skudsjord: 
Provstiudvalget kan anbefale at renove-

ring af bokse til grus og overskudsjord 

igangsættes. Der kan bruges op til 105.000 

kr. af kasse beholdningen til projektet. 

 

 Grene menighedsråd: 

Der er udbetalt et midlertidigt lån af 5 % -

midlerne på 105.000 kr. 

Menighedsrådet anmodes om, at fremsen-

de et realistisk likviditetsbudget fra kirke-

kassen for 2014, til behandling på næste 
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provstiudvalgsmøde. Budgettet bedes ud-

arbejdet månedsvis. 

 Øster Nykirke: 
Vedr. klokkestol:  

Provstiudvalget afventer deltaljeret projekt 

fra menighedsrådet. Menighedsrådet er 

anmodet om udarbejdelse heraf. 

Projektet vedr. skovbegravelser og red-

skabshus er fremsendt til Ribe Stift. Af-

venter udtalelser fra rette myndigheder. 

 

4.  

 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menig-

hedsrådene:  
Sdr. Omme: 

 Synsrapport vedr. syn over præstegården, Linde 

Allé 1, 7260 Sdr. Omme. 

 Synsrapport vedr. syn over Sdr. Omme kirke og 

kirkegård. 

 

 
Synprotokoller fra syn foretaget af menigheds-

rådene: 

Sdr. Omme: 

 Synsrapport vedr. syn over præstegården, 

Linde Allé 1, 7260 Sdr. Omme blev god-

kendt underforudsætning af der er bud-

getmæssig dækning herfor. 

 Synsrapport vedr. syn over Sdr. Omme 

kirke og kirkegård blev godkendt under 

forudsætning af der er budgetmæssig 

dækning herfor. 

 

5.  

 

 

Orientering fra møde med provstirevisor – 

herunder følgende til beslutning (evt. på et 

senere tidspunkt): 
 Funktionsadskillelse (betaling og bogføring af 

menighedsrådets fakturaer/kiggeadgang bogfø-

ring/bankkonti kasserer) 

 Personalegoder (har PU en holdning til hvorvidt 

MR må give gaver til ansatte og evt. størrelsen?) 

 Regnskabssyn 

 

 
Provsten resumerede fra mødet med provstirevisor. 

 Provstiudvalget anbefaler at den valgte 

kasserer har kiggeadgang til bogføring og 

bankkonti og at der kontinuerligt ”kig-

ges”. 

 Provstiudvalget anbefaler at skattelovgiv-

ningens regler følges vedr. personalego-

der. 

 Provstiudvalget besluttede at der rekvire-

res regnskabssyn for samtlige kirkekasser 

i provstiet. Provstisekretæren undersøger 

hos revisor hvornår regnskabskladden skal 

fremsendes til provstirevisor. Pris 550 kr. 

pr. regnskab. 

 Provstirevisor er inviteret til at deltage i 

formands- og kasserermødet d. 22. januar 

2013. 

 

6.  

 

Orientering om status på projekt ”Kostpris 

beregning på kirkegårdene”. 

 

Provstisekretæren orienterede. 

 

7.  
 

Procedure og betingelser for tildeling af 5 % 

-midler/lån af 5-midlerne. 

 

 U-forudsete udgifter 

 U-budgetterede udgifter 

 Likviditetsoversigt – saldo på konti 

 Likviditetslån af 5 % -midlerne skal tilba-

gebetaling snarest muligt. 

 

8.  

 

Fællesmøde m. Distriktsforeningen – evt. 

opfølgning. 

 
Der følges på specielt kontaktpersonens rolle og 

opgaver.  

 

9.  

 

Formands- og kasserermøde d. 22. januar 

2014. 

 

Intet til punktet. 
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10.  
 

Opmåling af graverstillinger v. genbesættelse 

af graverstillinger på kirkegårde i Grene 

Provsti. 

 

Provstiudvalget anser det for helt principielt at der 

forud for genbesættelser af stillinger på kirkegår-

dene i Grene Provsti, sker opmåling af kirkegårde-

ne. 

 

11.  
 

Evt. 

 

Jørn Jessen orienterede nedsættelse og sammen-

sætningen af valgbestyrelsen forud for Bispevalget. 

 

Afbud fra: Lone H. Ovesen 

Mødet sluttede kl. 23.30 

 

 

     

Lilian Høegh Tyrsted  Jørn Jessen / næstformand 

Provst/formand 

 

      

Claus Jørgen Skovbjerg  Elin Johansen 

 

 

        

Kim Søndergård  Ole Hansen 

 

 

    

Karl Lund 

præsterepræsentant 

 

 


