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OFFENTLIG BUDGETMØDE
Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Drøftelse af forslag fra budgetsamrådet
Provstiudvalget drøfter Lemvig-Heldum
menighedsråds forslag om provstiets deltagelse
ved dyrskuet i 2016.
Man forestiller sig, at de forskellige sogne, på
skift, kunne bemande en 'provsti' stand, og på
den måde være med til at lave omtale af
Folkekirken i lokalsamfundet.
Samtidig foreslår Lemvig-Heldum
menighedsråd, at der bliver gjort noget for og
afsat flere midler til:
Kirkelig Voksenundervisning - udover
Kirkehøjskolen.
Det diakonale og sociale arbejde.
Et tilbud om værested / café eller andre ting
indenfor Folkekirken.
Tværkulturelt arbejde i området - herunder
flygtning / indvandrere.

2

Beslutning
Hvad angår forslaget om deltagelse ved dyrskuet i
2016, synes provstiudvalget, det er en rigtig god
idé, og man ser for sig, at der kan opstå mange
gode samtaler på en sådan stand. 2016 er et godt år
at starte pga. menighedsrådsvalget.
Provstiudvalget vil gerne afsætte midler til formålet
i budget 2016, og der lægges op til, at LemvigHeldum menighedsråd er tovholder på sagen og
sørger for, at provstiets øvrige menighedsråd bliver
involveret.
Den Kirkelige Voksenundervisning vil provsten
drøfte med præsterne på det tjenstlige møde i
januar 2016.
Mht. de andre forslag om tiltag synes
provstiudvalget, behovet skal komme fra de enkelte
sogne.

I forbindelse med drøftelsen af ovennævnte,
blev forslag om en en visionsdag i provstiet
nævnt.

Provstiudvalget drøftede forslaget om en
visionsdag for alle menighedsråd og besluttede i
den forbindelse, at der på næste budgetsamråd skal
være et punkt på dagsordenen, hvor
menighedsrådene får lejlighed til at komme med
ideer og visioner.

Endelig fastsættelse af rammebevillinger
vedr. budget 2016
Sag: Budget 2016 (1151)

Provstiudvalget besluttede at bevilge LemvigHeldum kirkekasse 15.000 kr. til udgifter i
forbindelse med stand og reklamemateriale ved
dyrskuet 2016.

Endelig fastsættelse af rammebevillinger vedr.
budget 2016

Provstiudvalget fastsatte de endelige drifts- og
anlægsrammebevillinger til kirkekasserne og
besluttedet at fastholde kirkeskatteprocenten på
1,27%.

På baggrund af budgetsamrådet fastsætter
provstiudvalget de endelige drifts- og
anlægsrammebevillinger til kirkekasserne.
Provstiudvalget fastsætter samtidig
kirkeskatteprocenten for 2016 i Lemvig
Kommune.
Budgetsamrådet godkendte, at
kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,27%.
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