
 

I. Velkomst ved provstiudvalgsformand Haakon Friedrichsen –

formanden bød velkommen 

II. Godkendelse af dagsordenen - dagsordenen blev godkendt 

III. Gennemgang af ligningsmidler til sognene – budget 2022 for Tønder 

Provsti gennemgået 

IV. Gennemgang af PUK-kassen – budget for PUK-kassen 2022 

gennemgået 

V. Vedtagelse af beløb kr. 100.000 til HR-konsulent – det blev vedtaget at 

afsætte kr. 100.000 i PUK-kassens budget til HR-konsulent 

VI. Gennemgang af den samlede ligning i Tønder Provsti samt vedtagelse 

heraf. – den samlede ligning for Tønder Provsti blev gennemgået og 

vedtaget af budgetsamrådet.  

VII. Beslutning om, hvorvidt menighedsrådet ønsker at 

stillingsnormeringen skal ligge i provstiudvalget. – Det blev besluttet, 

overvældende flertal (der blev stemt ved håndsoprækning) at 

stillingsnormeringen skal ligge hos de enkelte menighedsråd.  

VIII. Beslutning om, hvorvidt menighedsrådede ønsker at budgetsamrådet 

skal være et besluttende budgetsamråd. – det blev besluttet, igen med 

stort flertal v. håndsoprækning, at budgetsamrådet skal ophøre med 

at være et besluttende budgetsamråd. Tønder Provsti vil fremadrettet 

derfor ikke have besluttende budgetsamråd.  



 

Side 2 

IX. Orientering om status på PU’s arbejde med kirkegårdene – Der blev 

orienteret om arbejdet og provsten beklagede på vegne af PU at 

arbejdet var blevet meget forsinket grundet covid-19.  

X. Menighedsrådet som myndighed, herunder brugen af DAP og 

persondataloven – provsten orienterede om, hvor vigtigt det er, at 

menighedsrådene erindrer sig, at de – også – er en offentlig 

myndighed og derfor omgås personfølsomme oplysninger efter 

gældende regler. Der blev ligeledes orienteret om brugen af DAP 

XI. Rammer for brug af ligningsmidler til gaver og fortæring  -  gaver og 

fortæring skal holdes på meget små beløb. Ved små beløb forstås at 

der maksimalt kan bruges 150 pr. kuvert v. spisning og at gaver ikke 

kan overstige 299 kr. Der kan ved spisning og studieture ikke betales 

for ledsagere til menighedsrådsmedlemmer eller PU-medlemmer af 

ligningsmidlerne.  

XII. Drøftelse og evt. vedtagelse af brug af emeriti-præstevikarer betalt af de 

lokale kirkekasser – provsten oplyste om, at Ribe Stift grundet 

pengemangel, ikke vil kunne betale for brug af emeriti v. præsters 

sygdom. Det blev besluttet at provsten, om nødvendigt uden videre 

foranstaltning, i mindre omfang, kan bruge emeriti, som så betales af 

kirkekassen i det sogn, der har haft behov for en emeritus.  

XIII. Meddelelser 

Folkemødet i Ribe 14. – 18. oktober 2021  

 

XIV. Evt.  - intet 

 

 

Referent provst Christina Rygaard Kristiansen 


