Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 6. september 2016. Kl. 19.30
Mødested: Sognegården i Bøvling

BUDGETSAMRÅD
Velkomst v. Provstiudvalgets næstformand: Niels Stidsen
Fraværende: Provsten holder ferie forud for fratrædelse pr. 30.09.16
Mødepunkt
1

Redegørelse for de økonomiske forhold i
provstiet.

Beslutning
Niels Stidsen redegjorde for de økonomiske forhold
i provstiet.
Budgetarbejdet er hvert år en stor udfordring for
provstiudvalget, og i år har ikke været nogen
undtagelse.
Der skulle til kirkekasserne bruges: 38.936.136 kr.
hvis alle ønsker, incl. finansiering af bevilgede
anlægsarbejder, skulle opfyldes.
Til uforudsete udgifter har vi afsat 750.000 kr. (i
2016: 500.000 kr.)
Landskirkeskatten for 2017: 4.177.996 kr. (i 2016:
4.344.929 kr.)
Provstiudvalgskassen: 1.416.495 kr. (i 2016:
1.495.656 kr.)
Udgifter i alt: 45.280.627 kr.
Provenuet af kommunens udskrivningsgrundlag
ved fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 1,27 %
er: 35.541.280 kr. (i 2016: 36.809.000 kr.)
I Udligningstilskud får vi: 4.334.000 kr. ( i 2016:
4.082.000 kr.)
Indtægter i alt: 39.875.280 kr.
Underskud: 5.405.347 kr. + 1.000 kr. som vi
skylder kommunen ultimo 2016
Samlet underskud: 5.406.347 kr., der skulle findes
besparelser for i budgetbidragene.
Det var udgangspunktet for provstiudvalgets
behandling af budgetterne.
Det viser, at vi i runde tal mangler 1.268.000 kr. i
ligningsmidler fra kommunen i forhold til budget
2016.
I Landskirkeskat skal vi af med ca. 167.000 kr.
mindre end i indeværende år.
I Udligningstilskud får vi 252.000 kr. mere end i
indeværende år.
Alt i alt har vi ca. 850.000 kr. mindre at gøre godt
med i 2017, hvad angår den kirkelige ligning,
landskirkeskatten / udligningstilskuddet.
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Hertil kommer virkningen af renteændringen i
Stiftsmidlerne, hvor udlånsrenten ændres fra 3,5 %
i 2016 til 2,0 % i 2017 og indlånsrenten ændres fra
3% i 2016 til 0,5% i 2017. Vi mangler ca. 745.000
kr. på den konto.
Indtægterne på de hjemfaldne gravstedskapitaler og
rateudbetalinger af gravstedskapitaler er ca.
332.000 kr. større i 2017 end i 2016.
Difference total hvad angår indtægter / udgifter jf.
ovennævnte udgør i 2017 i forhold til 2016 ca. 413.000 kr.
Dvs. samlet set har vi i runde tal ca. 1.27 mill.
mindre at arbejde med i 2017 end i 2016.
Udgangspunktet for 2017 er altså noget
vanskeligere end for indeværende år.
Likviditet stillet til rådighed for kirkekasserne har
vi ikke rørt ved. Det har vi heller ikke ved de frie
midler. De allerfleste af jer har disponeret de frie
midler.
2

Målsætninger for udgifter og ligning drøftes.

Provstiudvalget har haft følgende målsætninger for
udgifter og den kirkelige ligning:
1. Provstiudvalget ønsker at fastholde den kirkelige
ligning på 1,27 %. Beregninger og besparelser er
lavet ud fra, at kirkeskatteprocenten fastholdes
uændret.
2. Provstiudvalget har derudover haft følgende
målsætninger (prioriteringer):
a. De udmeldte driftsrammer fastholdes.
b. Der spares ikke på helt nødvendige
udgiftskrævende nye projekter.
c. Ønsker om udgifter til nye kirkelige aktiviteter
prioriteres og imødekommes. Provstiudvalget
ønsker at tilgodese menighedernes liv og vækst.
e. Provstiudvalgskassen får de nødvendige midler
til drift af provstikontoret, lønninger til ansatte og
midler til de samarbejdsprojekter, som
provstiudvalgskassen finansierer.
f. Ønsker vedr. præsteboliger imødekommes så vidt
muligt af hensyn til præsternes trivsel og
arbejdsglæde.
g. Nødvendige vedligeholdelsesopgaver på
bygningsmassen imødekommes.
h. På grund af den trængte økonomiske situation
nedprioriteres digearbejder fortsat. Provstiudvalget
traf i forbindelse med budgetbehandlingen sidste år
den beslutning, at vi udelukkende giver penge til
digearbejder, når det er udsat på provstesynet. Det
indebærer, at der er 4 år til at få det lavet.

3

Menighedsrådenes ønsker om nye større
udgiftskrævende opgaver.

Som nævnt, skulle vi finde mange besparelser i år.
Vi er gået efter nogen af de poster, hvor det batter
noget. De beskedne ønsker og de mindre
synsudsatte arbejder har vi stort set ikke rørt ved.
Nogle større ønsker, som kræver projektering og
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efterfølgende provstiudvalgets og/eller
stiftsøvrighedens godkendelse, er delvis udsat. Det
betyder ikke, at de er taget af bordet, men at vi
afventer, at et projektforslag bliver lavet og
fremsendt. Så tager vi til den tid stilling til
finansieringen.
Nævnes skal en række større udgiftskrævende
opgaver, som provstiudvalget har bevilget midler
til i 2017, (og enkelte større kommende arbejder,
som ikke kan finansieres nu):
1. Renovering af Bøvling præstegård: 2.636.688,75
kr. (lånefinansieres)
2. Nyt blytag på Bøvling Kirke: 1.523.750 kr.
(lånefinansieres)
3. Renoveringen af historisk inventar i Fjaltring
kirke er netop ved at blive afsluttet.
Kirkeistandsættelsesordningen har givet tilsagn om
427.602 kr. til dette projekt.
Projektet er i øvrigt finansieret med egne midler
samt likviditetslån på 545.875 kr. som
tilbagebetales – dels med midlerne fra
kirkeistandsættelsesordningen – dels med bevilling
i budget 2017: 118.273 kr.
4. Harboøre Menighedsråd arbejder med planer om
udvidelse af Harboøre Kirke. Der er ikke taget
højde herfor i budgettet for 2017, men de relevante
myndigheder, konsulenter og rådgivere er i gang
med at fastlægge nogle overordnede rammer for et
projekt.
5. Projektet vedr. ny altertavle herunder ny
farvesætning af Nørre Nissum kirke er under
udførelse.
Projektet finansieres – dels ved menighedsrådets
egne midler – dels ved indsamlede midler og
fondsmidler.
Herefter resterer 1.000.000 kr. som provstiudvalget
har besluttet at bevilge stiftsmiddellån til
finansiering af.
6. Indvendig renovering af Nørlem kirke er udsat.
Provstiudvalget er opmærksom på, at Nørlem kirke
trænger til renovering. Provstiudvalget har efter
besigtigelse af kirken meddelt menighedsrådet, at
der ikke kan findes midler til formålet for
indeværende, men at projektet må udsættes 3-5 år.
7. Provstiudvalget har bevilget 1.050.000 kr. til nye
graverfaciliteter på Thyborøn Kirkegård.
Anslået projektpris er: 4.355.000 kr. Der er bevilget
midler til renter og afdrag vedr. Stiftsmiddellån på
3.305.000 kr. til restfinansiering af projektet.

4
Provstiets børnekor i 2017.
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sommeren drøftet provstikorets fremtid.
På provstiudvalgsmødet i marts besluttede
provstiudvalget at indstille til, at samarbejdet skulle
ophøre med udgangen af 2016. Provstiudvalget var
enig om, at korlederen er den rigtige person til
opgaven, - forudsætningen for succes er i orden,
men tilslutningen er ikke tilfredsstillende.
Den beslutning reagerede støttegruppen på og Inge
Marie Andersen fra støttegruppen var med på
provstiudvalgsmødet i juni, hvor hun indgående
argumenterede for provstikorets berettigelse. På
baggrund heraf besluttede provstiudvalget, at man
ville genoverveje provstikorets fremtid, og tage
endelig stilling i forbindelse med budgetlægningen
i august.
Forud for stillingtagen ønskede provstiudvalget, at
personalekonsulenten kom ind over for at revurdere
budgettet for koret.
Samtidig ønskede provstiudvalget at få en klar
forventning om, at flere børn kommer med i koret i
fremtiden. I den forbindelse blev nævnt fornyet
kontakt til de skoler, der ikke er med p.t. og kontakt
til og øget samarbejde med Musikskolen.
Efterhånden som skolereformen er implementeret,
kan der måske være en ny ’åbning’ til flere af
skolerne.
Personalekonsulenten har arbejdet med sagen og
provstiudvalget modtog forud for
provstiudvalgsmødet d. 16. august et notat, som
beskriver en ny måde at drive koret på samt et
reduceret budget, som lyder på 135.800 kr.
(200.000 kr. tidligere). Det skal ses som et forsøg
på at få en rimelig balance mellem
aktivitetsomfang og den samlede økonomi.
På baggrund heraf besluttede provstiudvalget, at
koret skal fortsætte i 2017 med det reducerede
budget og beløbet afsættes i PUK kassens budget
2017.
Provstiudvalget henstiller til, at der arbejdes videre
med at få flere børn med i koret ved kontakt til
skolerne, og at samarbejdet med Musikskolen øges.
Provstiudvalget mener i øvrigt, at det er en gevinst,
at 6. klasserne nu også får tilbuddet (tidl. 4.-5. kl.)
Provstiudvalget håber budgetsamrådet har
forståelse for provstiudvalgets beslutning. Der
evalueres igen forud for budget 2018.
Forsamlingen gav udtryk for, at det er en god idé,
at koret får lov at fortsætte i 2017 også.
Christian Futtrup kunne oplyse, at de havde haft
besøg af koret, og at de synger godt.
Kaj Gøtzsche gav udtryk for, at man i Lemvig er
enig i, at koret får lov at køre et år mere.
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koret er og opfordrede provstiudvalget til at have
en indstilling hertil forud for stillingtagen næste år.
Niels Stidsen gav udtryk for (for egen regning) at
koret er en vigtig kulturbærer.

5

Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte
kasser.

Rammebevillingerne til de enkelte kasser blev
gennemgået, og de enkelte menighedsråd havde
lejlighed til at kommentere på / gøre indsigelse
mod udmeldingen.
Der blev samtidig kort orienteret om
provstiudvalgskassens budget. Der er i det udsendte
materiale, i forbindelse med udmeldeingen af
drifts- og anlægsrammebevillingen, orienteret om,
hvilke udgifter PUK kassens budget dækker.
De fleste menighedsråd tog de udmeldte rammer til
efterretning.
Bøvling menighedsråd gjorde opmærksom på, at
der sandsynligvis ikke blev brug for afsatte midler
til renter og afdrag vedr. udskiftning af blytag på
Bøvling kirke i 2017, da det forventes at blive en
lang proces inden arbejdet igangsættes.
Hove-Hygum-Tørring ønsker at provstiudvalget
genovervejer beslutningen om ikke at bevilge
midler til renholdelse af ny beplantning /læhegn på
Hygum og Tørring kirkegård hhv. 12.500 kr. og
6.250 kr. samt oprydning og udskiftning af træer og
læbælte v. præstegården: 12.500 kr.
Lemvig-Heldum menighedsråd har taget
provstiudvalgets beslutning om ikke at bevilge
midler til beplantninger og omlægninger jf.
helhedsplanen på kirkegården til efterretning. En
beslutning der gør, at helhedsplanen skubbes.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at et mindre
beløb også er velkomment.
Kaj Gøzsche oplyste, at en evt. lønfremskrivning i
2017 på 1% vil betyde, at Lemvig-Heldum
kirkekasse kommer til at mangle 47.000 kr. på den
konto. ( Dette betragtes som en oplysning - ikke
som et ønske om flere midler)
Møborg-Nees menighedsråd tager udmeldingen til
efterretning, men er kede af, at de ikke fik midler til
belysning. MR vil forsøge at finde en løsning, så de
kan få det lavet.
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Nørlem menighedsråd kommenterede på
provstiudvalgets besluning om at udsætte den
indvendige renovering af kirken. Man syntes ellers
man havde været forsigtig mht. projektprisen, idet
man havde besluttet, at man ville beholde farverne.
Menighedsrådet håber snart på velvilje fra
provstiet.
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Omsætningen af norddiget i Nørlem, som der ikke
er bevilget midler til, forventer menighedsrådet
bevilges snart, da det er synsudsat på provstesyn.
Endelig oplyste Jens Kr. Byskov, at man arbejder
på at søge fondsmidler hjem til klokkeprojekt i
Nørlem Kirke.
Trans menighedsråd oplyste, at det står med en
udfordring mht. renteudgifter på stiftsmiddellån
vedr. forsikringsskaden i Trans kirke- oplyst
ca.50.000 kr.. Forsikringen vil ikke betale renterne.
Det blev endvidere oplyst, at man har afholdt
udgifter til arkitekt i forbindelse med forarbejdet
vedr. renoveringen af kirken. Pt. betalt: ca. 40.000
kr.
Ane Margrethe Bjerre kommenterede på, at det
virker forkert, at man laver energioptimerende
foranstaltninger i kirkerne og samtidig bruger
energi på lys på kirkerne.
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Meddelelser fra provstiet.
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1. På s. 1 i budgetmaterialet står der: Målsætninger
for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.
På budgetsamrådet sidste år nævnte provsten, at der
var 12 menighedsråd, der ikke skriver noget i
denne rubrik. Kun 6 menighedsråd havde udfyldt
rubrikken. Lidt flere menighedsråd skrev i
rubrikken: Særlige indsatsområder, og en del
menighedsråd skriver i rubrikken: Supplerende
forklaringer til budgettet.
Det er blevet meget bedre. Nu er der kun 3
menighedsråd, der slet ikke skriver noget i
rubrikken: ’Målsætninger for valgperioden, der
indgår i dette års budget’.
Det er et krav, at menighedsråd skal have/ lave
målsætninger for arbejdet. Derfor henstilles til, at
de få menighedsråd, der ikke har en formuleret
målsætning - i det mindste sætter det på som et
punkt på dagsordenen til et menighedsrådsmøde.
Hent evt. inspiration i biskoppens 8.
visionspunkter, som ligger på Stiftets hjemmeside –
måske især nr. 2 og nr. 8 der handler om landsogne
og om kirkens medarbejdere.
Nogle menighedsråd laver en visionsdag/aften,
hvor man drøfter, hvilke visioner der er for arbejdet
i menighedsrådet og for den lokale kirke som
baggrund for at få lavet målsætningerne.
2. Reformationsjubilæet.
Formanden for Folkeuniversitet Lars Ebbensgaard
rettede i foråret 2016 henvendelse til provsten for at
høre, om provstiet ville være medarrangør og
bidrage med økonomisk støtte i forbindelse med en
foredragsrække ang. Reformationen på Lemvig
Museum. Provstiudvalget besluttede på
provstiudvalgsmødet i februar, at man gerne ville
være med, og at vi ville bevilge max. 2.500 kr. til
annonceudgifter i forbindelse med de 3 aftener om
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Luther og Reformationen.
Foredragene holdes, som nævnt, på Lemvig
Museum kl. 19.30 følgende aftener:
D. 04.10.16 v. Kim J. Eriksen
D. 26.10.16 v. Henning Kjær Thomsen
D. 01.11.16 v. Ellen Damgaard
Se program på Folkeuniversitets hjemmeside.
3. Angående menighedsrådsvalget er der, som
bekendt, gjort en del for at skabe interesse for at
stille op til menighedsrådsvalget. Complot,
Harboøre, har udsendt 4 artikler, udarbejdet i
samarbejde med provstiet, til brug i kirkebladene.
Samtidig har der været 3 artikler i ’Magasinet
Vestkysten’ og den 4. og sidste kommer her i
efteråret og den handler om udfordringerne med
kirkegårdenes tilpasning.
Vi har samtidig – også i samarbejde med Complot
– indrykket en helsides annonce i Lokalavisen med
datoer for de orienterende møder i
menighedsrådene – herunder div. vigtige
oplysninger. Annoncen var i Lokalavisen d. 23.
august (1. orienterende møde var allerede d. 1.
september, så derfor var indrykningen så
forholdsvis tidlig).
Efter menighedsrådsvalget indrykker provstiet, ligesom vi gjorde efter sidste menighedsrådsvalg en helsides annonce, hvor navne på de valgte i
menighedsrådene offentliggøres.
4. Vores personalekonsulent, Louis Torp, har som
bekendt været rundt på kirkegårdene, og han har på
baggrund heraf udarbejdet en rapport, som blev
sendt ud til menighedsrådene – og der blev i
forlængelse heraf afholdt en ’workshop’ for
gravere, kirkeværger og kontaktpersoner.
Provstiudvalget mener, det er vigtigt, at processen
fortsætter, og provstiudvalget har foreslået, at der
nedsættes et udvalg, som skal arbejde videre med
det, der nu er igangsat, - et udvalg med gravere ( og
det er graverne fra Dybe og Gudum samt
kirkegårdslederen i Lemvig) samt 3
menighedsrådsmedlemmer og Louis.
D.. 12. maj blev der sendt et ’opfølgningsbrev’ til
menighedsråd og gravere. I dette brev står bla., at
provstiudvalget foreslår, at menighedsrådene finder
3 kandidater til udvalget på budgetsamrådet.
Bente Serup mente, at de kunne stille med et
medlem fra Fabjerg, ligesom Ebbe Sørensen lovede
at Harboøre godt ville deltage.
Der manglede herefter en kandidat, og det blev
besluttet, at vi skulle spørge i Lomborg-Rom
menighedsråd, om de ville være med (LomborgRom var fraværende på budgetsamrådet)
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5. Provstiudvalget udsender som sædvanligt
Takstblad for ydelserne på kirkegårdene sidst på
året. Takstbladet laves efter de opdaterede takster i
Gias (GravstedsInformations og AftaleSystem).
Menighedsrådene skal sørge for, at Takstbladets
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anvisninger m.h.t. vedligeholdelse og priser m.m.
følges, så kirkekasserne får de indtægter, som de
skal have for at begrænse underskuddet på
kirkegårdsdriften. Graverne eller kirkeværgerne
skal sørge for, at den lokale prisliste på
kirkegårdens ydelser opdateres hvert år i GIAS systemet. Vær i øvrigt opmærksom på, at
kirkegårdsvedtægten er ajour med de faktiske
forhold og bestemmelser, som menighedsrådet har
truffet.
Ligeledes udsender provstiudvalget regelmæssigt
Det vejledende Lønblad til menighedsrådene.
D. 28. juni sendte vi, på foranledning af
takstudvalget, en mail ud til alle menighedsråd og
gravere ang. genberegning af kostpriser. Det
handler om, at de lokale GIAS-ydelser skal
genberegnes. De sidste år er GIAS-katalogets priser
blevet hævet med en prisregulering inden 1.
december hvert år, men i år skal der foretages en ny
kostprisberegning af alle lokale GIAS-ydelser, som
ikke fremgår af takstbladet.
Denne nye kostprisberegning skal foretages i
tidsrummet d. 1.-15. oktober. Vi har fået oplyst, at
Kirkeministeriet udmelder den nye timepris, som
skal anvendes, d. 1. oktober.
Provstiet skal have besked, når kostprisberegningen
er foretaget i oktober måned. Priserne bliver først
’aktive’, når provstiet har ’godkendt’ dem.
6. I provstisamarbejdet for Mission og
Religionsmøde er der udsendt 2 volontører.
Udsendelsen foregår i samarbejde med
Danmission. De 2 volontører er Christian Colding
Bruun, Lemvig og Valdemar Vejbæk, Houe, hvor
der er holdt en ”udsendelsesgudstjeneste” for dem.
De skal være 3 måneder i Tanzania, hvor de skal
arbejde på en land-brugsskole. Når de kommer
hjem kan man fra december – februar få dem til at
medvirke ved konfirmandundervisning m.m. Og I
må gerne opfordre præsterne til at bruge de to unge
volontører, så konfirmanderne får et frisk pust
udefra.
7. Angående projekter og byggesager, som kræver
enten provstiudvalgets eller stiftsøvrighedens
godkendelse, finder I de nødvendige oplysninger på
provstiets hjemmeside: www.lemvigprovsti.dk:
Klik derefter på bjælken: For menighedsråd.
Derefter: Byggesager.
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8. Det er svært at rekruttere organister til de ledige
stillinger i provstiet.
Provstiudvalget drøftede problematikken på sidste
provstiudvalgsmøde, og er opmærksom på
problemet.
Hvis man i fællesskab tænkte kreativt, kunne der
måske ændres på nogle af de eksisterende stillinger
– så der kunne laves ’bedre’ stillinger. Man bliver
nok nødt til at tænke anderledes i fremtiden – det
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kunne være i form af ændrede
samarbejdskonstruktioner, og måske bliver man
nødt til at være indforstået med, at der anvendes
alternative instrumenter til gudstjenesterne? Det
sidste er personalekonsulentens udmelding.
Det er menighedsrådets kompetence at gå ind og
kigge på stillingerne. – Louis kunne være
behjælpelig med at kigge på det og komme med
ideer til gode og hensigtsmæssige
sammensætninger af stillingerne, hvis
menighedsrådene ønsker det. Det kræver et mandat
fra budgetsamrådet og PU.
Der fandt i forlængelse heraf en kort drøftelse sted,
hvor det bla. blev nævnt, at bedre og mere
attraktive stillinger sandsynligvis koster flere penge
- er man indstillet på det?
Problemet skyldes. at der er mangel på organister.
Det blev nævnt, at et alternativt instrument er bedre
end slet ingen musik.
9. Provstiudvalget havde på sidste møde en uformel
drøftelse af de ganske betydelige udgifter til
arkitekt/rådgiver honorar i forbindelse med
byggesager. Der bliver brugt rigtig mange penge på
de opgaver, og provstiudvalget drøftede, om der
kan være alternativer til den måde, vi traditionelt
løser disse opgaver.
Provstiudvalget er klar over, at der er specielle
krav, når der skal projekteres ved kirker m.v., og at
det er en opgave for arkitekter.
Men opgaven som habil bygherrerådgiver og
tilsynsførende med projektudførelsen vil vi gerne
se på, om vi kan finde en fælles- og mere
tilfredsstillende økonomisk og samtidig praktisk
ordning på.
Karl Chr. Møller nævnte, at man kunne overveje at
ansætte en arkitekt - enten på stifts- eller
provstiniveau.
10.
Kirkeministeriet har d. 30.08.16 oplyst, at en
ændring i indskydergarantiloven har medført, at
menighedsråd og provstiudvalg ikke længere er
omfattet af indskydergarantien på 750.000 kr.
Kirkeministeriet opfordrer derfor menighedsråd og
provstiudvalg til at overveje placeringen af
kontante midler, så man opnår den bedst mulige
forrentning under hensyntagen til midlernes
sikkerhed.
Menighedsråd og provstiudvalg bør mindst én gang
om året tage stilling til midlernes placering.
Kirkeministeriets skrivelse kan ses på DAP’en,
11. Husk at attestere bilag – det må være en fast
tilbagevendende opfordring – det kræver en
beskeden indsats, men den er vigtig.
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12. Referater fra PU-møder kan ses på provstiets
hjemmeside og på DAP’en.
13. Ny provst er forhåbentlig snart på vej. Opslaget
udløb den 5. september. Stiftet vil ikke på
nuværende tidspunkt oplyse, hvor mange ansøgere
der er til stillingen. Proceduren er sådan, at
biskoppen kommer her og gennemgår
ansøgningerne med menighedsrådene i pastoratet
den 20. september. Det er menighedsrådene, der
udvælger ansøgere til at prøveprædike og komme
til samtale – derefter indstiller menighedsrådene tre
kandidater, som provstiudvalget skal udtale sig til.
Og herefter laver biskoppen sin indstilling til
ministeriet/dronningen. Biskoppen forventer en ny
provst kan indsættes til advent.
14. Stiftet har d. 2. september udsendt en
meddelelse om at det igen er tid for
energimærkning af folkekirkens bygninger i 2016.
Provstiudvalget drøfter sagen på
provstiudvalgsmødet d. 13.09.16, og I vil
efterfølgende høre nærmere.
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Ideer og visioner. Menighedsrådene får
lejlighed til at komme med ideer og visioner
jf. forslag på sidste budgetsamråd.

1. På sidste budgetsamråd orienterede Kaj
Gøtzsche, under eventuelt, om, at man i LemvigHeldum menighedsråd havde haft en visionsdag,
hvor man havde haft lejlighed til at drøfte: Hvordan
får vi ’mere kirke for pengene’. Man havde bla.
drøftet ideen om, at man i provstiet skulle være
sammen om at have en stand på dyrskuet i 2016.
Det blev efterfølgende besluttet på det offentlige
budgetmøde, at Lemvig-Heldum skulle bevilges
15.000 kr. til dette formål i budget 2016, - og
Lemvig var tovholder på projektet – i samarbejde
med provstiets øvrige menighedsråd. Det viste sig
at være en succes, og da man gerne vil gentage
succesen i 2017 har provstiudvalget besluttet at
bevilge 15.000 kr. i Lemvig-Heldums budget 2017.
Det blev nævnt, om der evt. skulle laves en
visionsdag i provstiet, hvor man kunne drøfte
emnet og udveksle ideer.
Provstiudvalget drøftede forslaget på det
efterfølgende provstiudvalgsmøde, og besluttede, at
emnet kunne tages op på næste budgetsamråd –
derfor dette pkt.
I april 2016 blev afholdt en Minikonference ang.
’Mere kirke for pengene’ her i sognegården –
arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd –
en fin aften, der var god opbakning til.
Det er vist oplagt, at det er et emnet vi kan se
nærmere på, når vi får en ny provst i embedet, men
der blev også lagt op til, at man kunne drøfte det på
mødet.
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ikke den store interesse for at drøfte store visioner,
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Familiestøtte' som et initiativ, provstiet bør tage
stilling til - og det blev lovet, at provstiudvalget vil
drøfte det på næste møde.
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Eventuelt.

Bente Serup spurgte, om provstiudvalget havde
planer om at lave kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer, eller om det er et
initiativ Distriktsforeningen skal tage.
(Drøftes på næste PU møde)
Jens Kr. Byskov nævnte, at nu har der været en del
snak om graverstillingerne og digearbejder. Jens
Kr. foreslog: Hvad med at efteruddanne en af
provstiets gravere i renovering af diger.
Vedkommende graver ansættes til at varetage den
slags opgaver i hele provstiet.
Karl Chr. Møller nævnte: Kunne man forestille sig
at der var ansat én graver som arbejdsleder for en
masse gravermedhjælpere.
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