Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 10. september 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

OFFENTLIG BUDGETMØDE
Mødepunkt
1

Hove-Hygum-Tørring ansøger om midler til
restfinansiering
Sag: Hygum kirke, Klokkestolsprojektet (825)
- Hygum Sogn

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at bevilge HoveHygum-Tørring kirkekasse 78.700 kr. mere i
ligning i forhold til tidligere udmelding i august.

Hove-Hygum-Tørring ansøger om midler til
restfinansiering
Klokkestolsprojektet i Hygum er afsluttet, og
der foreligger en endelig opgørelse på projektet.
De samlede udgifter iflg. arkitekten er:
1.320.279,05 kr.
hertil kommer udgifter til rengøring: 4.470 kr.
Udgifter ialt: 1.324.749,05 kr.
Mærskfonden har bevilget 1.137.000 kr.
Dvs. der mangler 187.749,05 kr.
Der er bevilget et stiftsmiddellån på 823.800 kr.
til formålet.
Da restudgifterne er betydelig mindre, ansøger
menighedsrådet om at få bevilget det resterende
beløb, så man undgår låne
Der er foreløbig i budgettet for 2014 afsat ialt
109.050 kr. til renter og afdrag.
Provstiudvalget tager stilling til, om restbeløbet
på 78.700 kr. kan bevilges ekstra, for at undgå
stiftsmiddellån.
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Mødepunkt
2

Beslutning

Endelig fastsættelse af rammebevillinger
vedr. budget 2014
Sag: Budget 2014 (846)
Provstiudvalget fastsætter de endelig drifts- og
anlægsrammer til kirkekasserne.

Provstiudvalget indstiller, at kirkeskatten for 2014
forbliver uændret på 1,27%.

Provstiudvalget fastsætter samtidig
kirkeskatteprocenten for 2014 i Lemvig
kommune.

Bøvling: Provstiudvalget besluttede, at der ikke kan
bevilges 25.000 kr. ekstra til varmeudgifter.
Provstiudvalget bevilger derimod 90.000 kr. ekstra
til udskiftning af fyret i Bøvling kirke i 2014.
Ønsker Bøvling menighedsråd at få fyret installeret
omgående, er provstiudvalget villig til at yde
likviditetslån på 110.250 kr., som iflg. oplysning
fra menighedsrådet er tilbudspris inkl. moms.
Provstiudvalget forventer en besparelse på
menighedsrådets varmeudgifter, og der bevilges
derfor 'kun' 90.000 kr. ekstra i 2014.

På budgetsamrådet havde følgende
menighedsråd indsigelser til den udmeldte
drifts- og anlægsrammebevilling.
Bøvling:
Har meget store udgifter til opvarmning af
kirken. Man har fået afslag på midler til
varmestyring i kirken, og man anmoder om
25.000 kr. ekstra til driftsrammen, hvis afslaget
fastholdes.
Dybe-Ramme:
Mht. afslaget på 330.000 kr. til renoveringen af
murværket i Ramme kirke, tillader man sig at
ansøge igen til næste år.
Gudum:
Undersøger fortsat hvad forpagtningen kan
indbringe, så man har ikke taget endelig stilling
til sagen endnu.
Hvad gør vi?
Hove-Hygum-Tørring:
Man reparerer nødtørftigt på diget i Hove, og
ansøger igen til næste år.
Lemvig-Heldum:
Gjorde opmærksom på, at udregningen i
forbindelse med reguleringen af 'likviditet
stillet til rådighed af provstiet' ikke tager højde
for alle væsentlige forhold.
Man foreslår, at beløbet rettes tilbage til
udgangspunktet i budget 2015.
Møborg-Nees.
Oplyser, at man stiller sig i køen mht. at få
bevilget flere midler til løvsuger.
Provstiudvalget reducerede det ønskede beløb
på 94.000 kr. til 24.000 kr.
Provsten foreslog at man evt. kunne deles med
Nees kirkegård om en løvsuger.
Nørlem:
Ønsker 25.000 kr. mere til lønudgifter.
Man mener ikke, at der i udmeldingen er taget
højde for, at der er omkostninger forbundet med
udskiftning af graver og gravermedhjælper.
Thyborøn:
Provsten nævnte, at fælles
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Provstiudvalget behandlede indsigelserne fra
budgetsamrådet, og besluttede følgende:

Midler afsat til fælles regnskabsfører i Bøvling
trækkes ud af budgettet og tilføres fremover
Thyborøn kirkekasse.
Dybe-Ramme: Provstiudvalget foreslår
menighedsrådet at rette henvendelse til en
kirkekyndig arkitekt, som besigtiger forholdene og
udarbejdet et projekt og prisoverslag, som skal
godkendes i provstiudvalget og stiftet.
Gudum: Provstiudvalget har fået oplyst, at man har
bestemt sig for at indgå en ét årig kontrakt, da
priserne på forpagtning er væsentlig bedre end først
antaget.
Provstiudvalget vurderer dog, at en ny forpagtning
vil være dårligere end hidtil, og provstiudvalget
bevilger derfor 54.150 kr. til manglende
forpagtning.
Der bevilges samtidig i endelig udmelding midler
til renter og afdrag på lånet vedr. garage og
velfærdsrum ved præsteboligen.
Der bevilges ikke midler til ændring af kirkens
sideskib. Dette projekt må udsættes.
Hove-Hygum-Tørring: Taget til efterretning
Lemvig-Heldum: Taget til efterretning, men
udregningen lover PU ikke at ændre på i budget
2015.
Møborg-Nees: Taget til efterretning.
Nørlem: Jf. referat fra PU-mødet d. 10.09.13 får
menighedsrådet tilladelse til omdisponering af
midler til afslibning af gulve (afsat 75.000 kr.), så
50.000 kr. af disse midler anvendes til nye hynder i
stedet.
De overskydende 25.000 kr. må anvendes til
Nørlems ønske om ekstra midler på
budgetsamrådet.
Menighedsrådet har på bilag 5 i budget 2014 ønsket
50.000 kr. til nye hynder. Dette beløb besluttede
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Mødepunkt
regnskabsførerstillingen bliver lagt sammen
med kordegnestillingen i Thyborøn pr.
01.01.2014, så det i fremtiden er én ansættelse.
Thyborøn tilføres derfor afsatte midler til
regnskabsfører i Bøvling kirkekasse.
Vandborg:
Siger ok til udmeldingen, men gør opmærksom
på, at man kommer til at ansøge om ekstra
midler til udgifter i forbindelse med
præsteskiftet.
Provsten gjorde opmærksom på, at midler hertil
bør kunne findes i de 8 sogne.

Beslutning
provstiudvalget, som følge af ovennævnte, at
trække ud af Nørlems budget.
Thyborøn: Midler afsat i Bøvling til fælles
regnskabsfører tilføres fremover Thyborøn
kirkekasse.
Vandborg: Der bevilges 500.000 kr. og ikke
750.000 kr. som udmeldt i august på
anlægsrammen til renoveringen af præsteboligen i
Vandborg.
Der afsættes 500.000 kr. til puljen af 5% midler.

.
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PUK budget 2014 til provstiudvalgets
endelige godkendelse
Sag: PUK budget 2014 (890)

Godkendt

PUK budget 2014 til provstiudvalgets endelige
godkendelse

Referatet godkendt:
_____________________________________________________________________________________
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