
TØNDER PROVSTI 

Rådhusstræde 5 B 
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Telefon 74 78 24 23                                                                        E-mail: toender.provsti@km.dk 

 

Referat fra provstiudvalgsmøde tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 14.00 på provstikontoret, 

Rådhusstræde 5 B, 6240 Løgumkloster. 

 

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

Sørensen, Niels Juul Lauridsen, Anne Krogh, Niels Stamp 

 

Afbud: Peter Langberg 

 

 

DAGSORDEN 

 

  

REFERAT 

01. 

Meddelelser og indkomne skrivelser. 

 

  

a. 

Ribe Stift: Flg. sogne er indkaldt til 

konsulentrunde den 29. oktober: Randerup, 

Emmerlev og Tønder. 

 

  

Fremlagt. 

02. 

Mjolden sogn: Beder om fortræde for 

provstiudvalget i forbindelse med indsigelse 

omkring provstiudvalgets udsendte 

vejledning for honorarer. 

 

  

Menighedsrådet, repræsenteret ved Lau 

Nørgaard, fremlagde tanker og problemer 

for et lille sogn omkring den udsendte 

honorarvejledning. Provstiudvalget har 

lyttet sognets holdning og tager disse 

overvejelser med, når 

honorarvejledningen skal revurderes.  

 

03. 

Emmerlev sogn: Ansøgning vedr. tilladelse 

til at udvide eksisterende graverhus.  

  

  

Udsættes til efter konsulentrunden den 

29. oktober. 

04.  

Arrild sogn: Anmodning om godkendelse af 

ændring i kirkegårdsvedtægter 

  

  

Ansøgningen er imødekommet. 

05.  

Løgumkloster sogn: Udsat fra sidste PU-

møde: Ansøgning vedr. brug af frie midler 

samt tillægslån i forbindelse med 

interiørprojekt i alt kr. (yderligere 

kapitalbehov: frie midler kr. 435.547,08 og 

tillægslån kr. 1.100.000) 

 

  

Provstiudvalget tiltrådte den aftale man 

lavede med Løgumkloster sogns 

menighedsråd på møde den 30. september 

2014. Her blev det aftalt, at 

menighedsrådet først forbruger egen 

likviditet, som p.t. iflg. kvartalsrapporter 

ser ud som om den kan dække det 

ansøgte beløb. 

Skulle dette alligevel ikke være tilfældet 

må menighedsrådet straks henvende sig 

med henblik på et likviditetslån i 5% 

puljen og senere et Stiftslån.  



06. 

Møgeltønder sogn: Ansøgning vedr. 

økonomisk hjælp i forbindelse med 

arkitekthonorar. (Ca. 120.000,-). 

 

  

Ansøgning imødekommet. Der bevilliges 

lån på kr. 120.000,- 

07. 

Tirslund sogn: Ansøgning vedr. provstiets 

godkendelse til gennemførelse af matrikulær 

ændring ved kirken (udenfor 

kirkegårdsdiget). 

Finansieres af egne midler i Ribe Stift. 

 

  

Godkendt. 

08.  

Emmerlev sogn: Anmodning om 

godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt 

(urneskov) 

 

  

Godkendt. 

09. 

Løgumkloster sogn: Ansøgning vedr. 

tilladelse til overføring af beløb for salg af 

inventar til regnskab 2015 til brug for 

genindvielse af kirken.  

 

  

Udsættes til næste møde med henblik på 

nærmere undersøgelse af 

likviditetsforhold.  

10. 

Bedsted sogn: Ansøgning vedr. køb af ny 

havetraktor til brug for kirkegården. 

Finansieres af egne midler. (ca. 65.000,-) 

 

  

Godkendt.  

11.  

SYN:  

 

Rejsby kirke  

 

 

Udbjerg kirke 

 

 

Skærbæk kirke 

Skærbæk præstegård 

 

 

 

Løgumkloster kirke 

Løgumkloster præstegård 

 

  

 

 

Rejsby kirke: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning.  

 

Udbjerg kirke: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning. 

 

Skærbæk kirke: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning. 

 

Skærbæk præstegård: Godkendt. 

 

Løgumkloster kirke: Godkendt under 

forudsætning af budgetmæssig dækning. 

 

Løgumkloster præstegård: Godkendt 

under forudsætning af budgetmæssig 

dækning. 

 

 

 



12.  

Regnskab 2013, revisionsprotokollater. 

 

  

Der er stadig en del menighedsråd, som 

ikke har fået behandlet deres 

revisionsprotokollater eller lagt 

dokumentet ind i dataarkivet. Dette bedes 

gjort hurtigst muligt, idet PU ikke kan 

godkende regnskaberne inden. 

 

13. 

Provstiet: Drøftelse omkring 

budgetsamrådets beslutning vedr. opstart af 

fælles regnskabsføring som 

menighedsrådssamarbejde. 

 

  

Drøftet. 

14. 

Provstiet: Behandling af revisionsprotokollat 

for PUK 

 

  

Behandlet uden bemærkninger fra 

provstiudvalget.  

15. 

Næste mødedato. 

 

  

Tirsdag den 18. november kl. 14.00 

             

16. 

Eventuelt. 

 

  

Intet. 

 

                              Mødet afsluttet kl. 16.30 


