
TØNDER PROVSTI 

Rådhusstræde 5 B 

DK 6240 Løgumkloster 

Telefon 74 78 24 23                                                                        E-mail: toender.provsti@km.dk 

 

Referat fra provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. november 2014 kl. 13.00 på provstikontoret, 

Rådhusstræde 5 B, 6240 Løgumkloster. 

 

Deltagere: Provst Thala Juul Holm, Haakon Friedrichsen, Kirsten Juul Sørensen, Niels Juul 

Lauridsen, Anne Krogh, Niels Stamp, Peter Langberg. Peter Langberg forlod mødet efter 

punkt. 13. 

 

Afbud fra Dorte Skaarenborg. 

 

 

DAGSORDEN 

 

  

REFERAT 

01. 

Meddelelser og indkomne skrivelser. 

 

  

a. 

Budget 2015: Tønder kommune godkender 

indstillingen fra provstiudvalget vedr. 

kirkelig ligning for budgetåret 2015 

 

  

Fremlagt 

 

b.  

Stifterne i Danmark – bygge og 

plangruppen: Inviterer til temadag om 

energioptimering i Folkekirken tirsdag den 

27. januar 2015 i Odense. 

 

  

Fremlagt.  

 

Invitationen rundsendes til 

provstiudvalget. 

02. 

Løgumkloster sogn: Udsat fra sidste møde: 

Ansøgning vedr. tilladelse til at overføre 

beløb for salg af inventar fra indeværende 

regnskab til regnskab 2015 til brug for 

dækning af udgifter i forbindelse med 

genindvielsen af kirken efter renovering.  

(kr. 97.155,25) 

 

  

Det er provstiudvalgets opfattelse, at 

Løgumkloster sogns menighedsråd skal 

have mulighed for at bidrage med en lille 

egenfinansiering til afholdelse af 

festlighederne i forbindelse med 

genindvielsen af kirken. 

 

Det er yderligere provstiudvalgets 

opfattelse, at entreindtægter i forbindelse 

med festlighederne samt medfinansiering 

ved en del af sognets koncertbudget for 

2015 samt et mindre beløb taget af egne 

frie midler vil kunne dække dette. Skulle 

dette overstige sognets økonomiske 

muligheder kan der søges om driftslån i 

provstiets puljemidler. 

 

Provstiudvalget henstiller, at der udvises 

økonomisk skønsomhed og ansvarlighed. 

 

Det er således provstiudvalgets afgørelse, 

at beløbet fremkommet ved salg af 

inventar ikke kan overføres til næste år. 



03. 

Emmerlev sogn: Udsat fra sidste møde: 

Ansøgning vedr. tilladelse til at udvide 

eksisterende graverhus.  

  

  

Projektet anbefales af provstiudvalget og 

videresendes til Ribe Stift. 

Provstiudvalget imødeser en finansierings 

plan. 

 

04.  

Udbjerg sogn: Ansøgning vedr. nedtagning 

af bænke i Udbjerg kirke. 

  

  

Projektet principgodkendt af 

provstiudvalget og videresendes til Ribe 

Stift. Detailskitser samt finansieringsplan 

imødeses  

 

05.  

Højst sogn: Ansøgning vedr. godkendelse af 

forlængelse af forpagtningskontrakt. 

 

  

Godkendt.  

 

 

06. 

Rømø sogn: Ansøgning om ændring af 

”likviditet stillet til rådighed af provstiet” 

Ansøgt saldo: kr. 120.000,- 

 

  

Godkendt. 

07. 

Arrild sogn: Ansøgning vedr. tilladelse til 

oplægning af nyt tegltag på præstegården. 

(kr.375.000,-, som ønskes frigivet af egne 

midler i Ribe Stift). 

 

  

Godkendt.  

 

Ansøgning vedr. frigivelse af egne midler 

videresendes til Ribe Stift. 

08.  

Arrild sogn: Ansøgning vedr. tilladelse til 

renovering af badeværelse i præstegården jf. 

provstesyn 2014.  

(kr.50.000,-) Finansieres over driftsbudget for 

2014.  

 

  

Godkendt. 

09. 

Tønder sogn: Anmodning om oprettelse af 

stiftslån i forbindelse med renovering af 

kirkens tårn jf. provstiets godkendelse af 28. 

februar 2013. 

 

  

Godkendt. 

 

Ansøgning videresendes til Ribe Stift. 

10. 

Tønder sogn: Ansøgning om lov til at 

efterregulere jf. revisors anbefalinger i 

revisionsprotokollat vedr. regnskab 2013 

samt ændring af ”likviditet stillet til rådighed 

af provstiet” 

Ansøgt saldo: kr. 811.724,86,- 

 

  

Ansøgning vedr. efterregulering i 

regnskab 2013 er godkendt. 

 

Provstiudvalget godkender nedsættelse af 

likviditet stillet til rådighed af provstiet, 

men henstiller, at beløbet bliver kr. 

800.000,- 

 

 

 



11. 

Ballum sogn: Ansøgning vedr. opsætning af 

hegn samt renovering af p-plads v. 

præstegård.  

Finansiering: Ansøgning vedr. frigivelse af 

egne midler i Ribe Stift. (kr. 77.287,50) 

 

  

Godkendt. 

 

Ansøgning vedr. frigivelse af egne midler 

videresendes til Ribe Stift. 

12.  

SYN:  

Rømø kirke  

Rømø præstegård 

 

  

Rømø kirke: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning 

 

Rømø præstegård: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning 

 

13.  

Godkendelse af Regnskab 2013 for alle 

sogne i Tønder provsti. 

  

Godkendt med henvisning til 

revisionens bemærkninger. 

 

14. 

Ribe Stift: Invitation til deltagelse i 

indledende møde om fejringen af 

Reformationsjubilæet 2017. Mødet finder 

sted i Ribe Bispegård fredag den 5. december 

kl. 14.00 -17.00. 2 personer fra hvert provsti 

inviteres (en læg og en præst) 

 

  

Thala Juul Holm og Peter Langberg 

deltager fra Tønder provsti. 

 

15. 

Næste mødedato. 

 

  

Torsdag den 11. december kl. 14.00 

Husk kalender for planlægning af næste 

års mødedatoer. 

             

16. 

Eventuelt. 

 

  

Intet. 

                               Mødet afsluttet kl. 14.44 


