Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30
Mødested: Bøvling præstegård

BUDGETSAMRÅD
Mødepunkt
1

Redegørelse for de økonomiske forhold i
provstiet.

Beslutning
Provsten redegjorde for de økonomiske forhold i
provstiet.
Mht. til næste år er Lemvig provsti i en gunstig
økonomisk situation iflg. den udmelding, der er
kommet fra kommunen.
De fleste budgetønsker for 2013 vil derfor kunne
indfries ved fastholdelse af en kirkeskatteprocent
på 1,27.
PU har dog skåret nogle vidtløftige ønsker fra.
Der er ikke rørt ved kassebeholdningerne i år, fordi
provstiudvalget sidste år stillede 10% af den
foreløbige driftsrammebevilling til rådighed i de
enkelte kasser. Nogle menighedsråd blev
begunstiget, mens andre blev beskåret. Nu skal
denne "likviditet stillet til rådighed af provstiet"
ligge i kassen ved årets udgang, og hvad der måtte
være derudover ved udgangen af 2012 er
driftsoverskud eller menighedsrådets frie midler.
Man skal ikke regne med at få suppleret op år for
år, hvis man laver et driftsunderskud. Så må der
findes kompenserende besparelser.
Der er ikke taget initiativ til, at flere menighedsråd
får lavet energibesparende foranstaltninger i 2013.
Først når indeværende år er gået, kan det
konstateres om der har været energibesparelser i de
3 testsogne: Flynder, Harboøre og Nørre Nissum på
grund af den elektroniske styring af varmen i
kirkerne.
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Menighedsrådenes ønsker om nye større
udgiftskrævende opgaver.

Beslutning
Provsten redegjorde for nye større udgiftskrævende
opgaver i fremtiden:
Indvendig renovering af Lemvig kirke er godt i
gang. Hele året vil gå med det.
Ferring kirke er igang med en totalrenovering af det
indvendige kirkerum.
Møborg menighedsråd har fået godkendt ny
konfirmandbygning med dobbelt garage.
Skimmelrenoveringen af Møborg præstegård er
afsluttet og kostede 2.534.000 kr. finansieret af 5%
midlerne samt stiftsmiddellån.
Dybe-Ramme menighedsråd har detailprojekteret
ny mandskabsbygning. projektet ligger til
godkendelse i stiftet.
Der opføres ny garage og redskabsrum ved Gudum
præstebolig.
Fabjerg menighedsråd får penge over ligningen i
2013 til at forny mandskabsfaciliteterne ved
kirkegården.
Vandborg får midler til nye vinduer i kirken i 2013.
Ligeledes skal østdiget v. vandborg kirke
renoveres.
Provstiudvalget har endvidere besluttet at henlægge
500.000 kr. til renovering af præstegården i
forbindelse med kommende præsteskifte.
Heldum kirke skal have omsat østdiget.
Rom kirke skal have nye vinduer.
Klokkestolen i Hygum kirke skal udskiftet og
tårnets indre murværk skal istandsættes.
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Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte
kasser.

Beslutning
De fleste menighedsråd accepterede de udmeldte
drifts- og anlægsrammebevillinger og reguleringen
af kassebeholdningen.
Karl Chr. Møller, Bøvling menighedsråd ønskede
ekstra midler til:
Hegn ved præsteboligen: 31.250 kr.
Varmepumpe i præstegården: 20.000 kr.
Herudover ønskede man 46.000 kr. til dækning af
underskud i 2011, fordi man i 2012 bliver trukket
på kassebeholdningen i forbindelse med regulering
af "likviditet stillet til rådighed af provstiet".
Lise Thomsen, Hygum ønskede 30.000 - 40.000 kr.
mere til ekstra udgifter i forbindelse
sammenlægning af menighedsråd og omlægning af
stillinger på kirkegårdene.
Lise nævnte endvidere på Hove menighedsråds
vegne et ønske om ca. 30.000 kr. mere til bla.
kirkegårdsprogram.
Søren Iversen, Møborg-Nees ønskede ca. 80.000
kr. mere til bla. lønudgifter.
Herudover gjorde menighedsrådet opmærksom på,
at de ikke kunne nøjes med 140.000 kr. til
motorvogn/minilæsser.
Nørlem menighedsråd har fået tilsagn om ekstra
31.250 kr. til vindueslister på præsteboligen.
Karsten Sørensen, Tørring nævnte, at orglet i
Tørring kirke trængte til en rensning til 280.000 kr.,
men at det godt kunne vente et år.
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Eventuelt

Beslutning
1. Skole-kirke samarbejdet i Viborg Stift er
kommet i gang her ved skoleårets start.
Konsulenten i vores område, Hanne Meier, er
teolog og præst, og dækker Lemvig, Struer og
Holstebro provsti.
2. HR konsulent Louis Torp, som tiltrådte 1. januar
2012 har haft rigelig at lave med
ansættelsesbeviser, samarbejdsaftaler, opslag af
stillinger, ændringer af af kirkefunktionærernes
stillinger, udfærdigelse af arbejdsbeskrivelser osv.
rundt omkring i provstiet.
Louis kan, ligesom den fælles regnskabsfører, være
med til at gøre det mere attraktivt at være
menighedsrådsmedlem, fordi han medvirker til
ordnede forhold og vejleder i mange forskellige
sager.
Louis har planer om at holde regelmæssige møder
med kontaktpersonerne, og han har indbudt til
møde med organisterne i provstiet, hvor han vil se
nærmere på deres forhold og på
samarbejdsmuligheder mellem dem, som kan
reducere vikarudgifterne.
Kaj Gøtzsche vil gerne have besked, når de ansatte
bliver indkaldt til møde. Vi beder Louis om at
sende c.c. til menighedsrådene, når der afholdes
møde for de ansatte.
Karl Chr. Møller syntes det ville være relevant, at
kirkesangerne også var inviteret med til mødet med
organisterne.
3. Provstiudvalget fortsætter med at sende takstblad
ud for ydelserne på kirkegårdene sidst på året.
Da provstiudvalget har kompetencen til at fastsætte
taksterne, anmoder vi menighedsrådene om at
sørge for, at graverne følger Takstbladets
anvisninger m.h. t. vedligeholdelse og priser m.m.
så kirkekassen får de indtægter, som den skal have.
Der er lige nu d. 3. september, taget et nyt
elektronisk system i brug til at lave legataftalerne i
(GIAS)
Det er dog sådan stadig, at man kan lave aftalerne
manuelt og få en aftale enten med en nabokirkegård
om at sørge for det elektroniske arbejde eller få
stiftet til at gøre det, hvis man har meget få
begravelser i et sogn og derfor ikke nemt bliver
fortrolig med systemet.
Kaj Gøtzsche gjorde opmærksom på, at der er
mulighed for at bruge Lemvig kirkegård, hvis man
synes opgaven er for stor.
4. Det vejledende lønblad er under forandring. De 3
personalekonsulenter i Stiftet har arbejdet med det
og forenklet det. Det bliver udsendt, så snart de er
færdige med deres arbejde og provstiudvalgene har
godkendt det.
5. Der er stadig problemer med, at der er
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menighedsråd, som i forbindelse med nye projekter
ikke griber sagen rigtig an.
Brug byggevejledningen, som Stiftet har
udarbejdet. Den ligger på både stiftets og provstiets
hjemmeside. Det letter altid sagsgangen meget og
unødig korrespondance mellem menighedsråd og
provstiudvalg kan undgås, når sagen bliver grebet
rigtig an. HUSK af der altid skal foreligge en
ansøgning med en god begrundelse for hver eneste
sag, der fremsendes, for at provstiudvalget véd,
hvad der skal behandles og tages stilling til.
Husk også, at menighedsrådet i forbindelse med
ansøgningen skal komme med forslag til
finansieringsplan.
Sammen med byggevejledningen findes et skema,
som det er klogt at bruge. Det viser
fremgangsmåden, og det kan udfyldes elektronisk.
Bruger man det, glemmer man ikke noget.
6. Orientering om volontørarbejdet og opfordring
til at bruge volontørerne til arrangementer, når de
kommer hjem til januar.
Volontørerne kan bookes hos Erik Bitsch, som er
formand for støttegruppen for mission i Holstebro,
Struer og Lemvig provstier.
Der er sendt mail ud ang. projektet.
7.
Ang. menighedsrådsvalget håber provsten, at det
lykkes at få dannet nye menighedsråd i sognene.
Valgavisen er forhåbentlig med til at skabe
interesse for valget.
Der bliver et møde for formænd og kirkeværger i
provstiet d. 30. januar 2013 kl. 19.30.
8. Hvis nogen ønsker at se provstiudvalgskassens
budget, kan man maile til provstisekretæren, som
så sender det elektronisk.
9. Referater fra PU-møder ligger på provstiets
hjemmeside.
10. Provstiet fortsætter med at abonnere på Viden
tjenesten Park og Landskab. Nogle gravere bruger
oplysningerne, andre ikke, men så mange, at det
betaler sig, at vi har et fælles abonnement.
Hvis man får brug for en regnskabsfører, gav Kaj
Gøtzsche udtryk for, at Lemvig kirkekontor gerne
vil være behjælpelig.
Lise Thomsen nævnte distriksforeningens
efterårsmøde d. 12. oktober, som er et
eftermiddagsmøde kl. 15.30 med fremvisning af
film i biohuset. Distrikstforeningen har udsendt
indbydelse til alle menighedsråd.
Kaj Gøtzsche spurgte til ansøgningen om
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provstikor, som han havde set var behandlet på
provstiudvalgets referat fra d. 21.08.12.
Provsten beskrev kort sagen og kunne fortælle, at
provstiudvalget havde afslået ansøgningen, da man
dels ikke tror, at der er interesse blandt børnene til
et sådant korarbejde, og at initiativet skulle komme
fra menighedsrådene, hvis det var noget, der skulle
arbejdes på.

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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