
TØNDER PROVSTI 

Rådhusstræde 5 B 

DK 6240 Løgumkloster 

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

 

Referat fra provstiudvalgsmøde mandag den 19. januar 2015 kl. 14.00 på provstikontoret, 

Rådhusstræde 5 B, 6240 Løgumkloster. 

 

Deltagere: Provst Thala Juul Holm, Haakon Friedrichsen, Dorte Skaarenborg, Kirsten Juul 

Sørensen, Anne Krogh, Niels Stamp, Peter Langberg, Niels Juul Lauridsen deltager fra pkt. 3. 

 

 

DAGSORDEN 

 

  

REFERAT 

01. 

Underskrift af referat. 

 

  

Underskrevet. 

02. 

Meddelelser og indkomne skrivelser. 

 

  

a.  

Videncentret for Landbrug har skiftet 

navn til SEGES 

 

  

Orienteret – info ligger på DAP’en. 

b. 

Emmerlev sogn: Afgørelse vedr. ansøgning 

om udvidelse af graverbygning.  IKKE 

godkendt. 

 

  

Taget til efterretning. 

c. 

Provstiet: Ribe Stift godkender regnskab for 

PUK 2013. 

 

  

Taget til efterretning. 

d.  

Ribe Stift: Info vedr. valg af 

begravelsesmåde, sted og afholdelse af 

udgifterne særligt med fokus på ubemidlede. 

 

  

Orienteret - info ligger på DAP’en.  

e. 

Ribe Stift: Stiftet inviterer alle menighedsråd 

til Informationsmøde om byggesager i Helle 

Hallen den 3. marts kl. 17.30 – 20.30. 

 

  

Orienteret – info ligger på DAP’en. 

03. 

Nr. Løgum sogn:  

Ansøgning om lovliggørelse af dør i gl. 

våbenhus, Nr. Løgum Kirke. 

  

  

Videresendes til Ribe Stift for videre 

behandling.  

04.  

Agerskov sogn:  

Ansøgning vedr. forlængelse af fredningstid 

for én urnegrav fra 10 år til 25 år.   

 

  

  

Provstiudvalget imødekommer ønsket om 

at forlænge gravstedsretten i 25 år.  



05. 

Agerskov sogn:  

Ansøgning vedr. opsætning af beslag i 

kirken, som led i hindring af trækgener ved 

orglet.   

 

  

Videresendes med anbefaling til Ribe 

Stift, dog under forudsætning af 

budgetmæssig dækning. 

06. 

Løgumkloster sogn: 

Forespørgsel omkring uddybning af svar på 

afslag fra PU-mødet den 18. november 2014 

vedr. overførsel af salgssum fra salg af bænke 

til brug for genindvielse af kirken. 

 

  

Det understreges, at provstiudvalget 

forventer, at sognets festligheder i 

forbindelse genindvielsen, som tidligere 

udtrykt, kan gennemføres. Midlerne kan 

findes som beskrevet i referat af 18/11-

14. 

Skulle dette mod forventning ikke være 

tilfældet, tildeles et lån i puljemidlerne. 

Det er således provstiudvalgets 

opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt 

tungtvejende grunde til at overføre dele af 

regnskabet for 2014 til regnskabet for 

2015. 

Menighedsrådet ønsker uddybet, hvortil 

midlerne fra salg af inventar så kan 

anvendes.  Hertil kan provstiudvalget 

ikke sige andet, end at midlerne glider ind 

i regnskab 2014 på almindelig måde, 

under hensyn til, hvad menighedsrådet 

måtte have af forpligtelser og aftaler. 

 

07.  

Agerskov sogn:  

Ansøgning om principtilladelse til salg af 

jordstykke, matr. 1173 på 0,8 ha. 

Endvidere ansøgning vedr. tilladelse til at 

sælge jordstykke uden at sætte salget i 

offentlig udbud. 

 

  

Ansøgning vedr. principtilladelse til salg 

er godkendt. 

 

Ansøgning vedr. tilladelse til at sætte til 

salg uden offentlig udbud videresendes til 

Ribe Stift for videre behandling.  

08. 

Agerskov sogn:  

Ansøgning om 5% midler til dækning af 

ubudgetterede renteudgifter i forbindelse med 

optagelse af stiftslån. (kr. 17.916,66) 

 

  

Godkendt. 

09. 

Ballum sogn: 

Ansøgning om lån i 5% puljemidlerne vedr. 

pilotprojekt for konfirmander på kr. 35.000,- 

 

  

Godkendt.  

10. 

Mjolden sogn: 

Ansøgning om ny placering af urnegravsteder 

på kirkegården. 

  

Godkendt. 



11. 

Toftlund sogn: 

Anmodning om godkendelse af 

arealoverførsel af del af matr. nr. 89 Toftlund 

Ejerlav, Toftlund til matr. nr. 1902 smst. 

 

  

Godkendt. 

 

Niels Juul Lauridsen deltog ikke under 

afgørelsen. 

12. 

Provstiet: Gennemgang af 

beholdningseftersyn 2014 for alle sogne  

 

  

Oversigt over bemærkninger fra 

revisionens gennemgang af 

beholdningseftersyn blev behandlet. 

 

Der er nogle bemærkninger, som er 

gennemgående: 

- mangel på attestation af bilag 

- mangel på registrering af afholdt ferie 

for kirkefunktionærer 

- problemer omkring pension for 

kirkegårdspersonale. 

- Betaling af fakturaer uden cvr eller cpr 

tilknytning (så godt som sorte penge). 

 

Der vil ske nærmere gennemgang under 

provstisamrådet den 25. marts. 

  

13.  

Lukket punkt. 

 

  

 

14. 

Næste mødedatoer (resten af 2015) 

- herunder planlægning af provstisamråd 

og budgetsamråd. 

 

  

Onsdag den 25. februar kl. 15.30 

Tirsdag den 17. marts kl. 15.30 

Provstisamråd: onsdag den 25. marts 

kl. 19.00 i Agerskov Sognehus. 

Torsdag den 16. april kl. 15.30  

Onsdag den 27. maj kl. 15.30 

Tirsdag den 16. juni kl. 14.30 

 

Budgetseminar: tirsdag og onsdag den 18. 

og 19. august 

Budgetsamråd: onsdag den 9. 

september kl. 19.00 

 

Torsdag den 8. oktober - tidspunkt følger 

Torsdag den 5. november  

Torsdag den 3. december  

 

15. 

Eventuelt. 

 

  

Intet 

                          Mødet afsluttet kl. 16.40 


