Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 13. september 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

OFFENTLIGT BUDGETMØDE
Provst Knud Erik Nissen afholder ferie forud for fratrædelse pr. 30.09.16
Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet indtil ny provst er ansat.
Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Beslutning

Drøftelse af forslag fra budgetsamrådet

Provstiudvalget havde en kort drøftelse ang.
Folkekirkens Familiestøtte.

Kaj Gøtzche, Lemvig-Heldum Menighedsråd,
kom med en kort orientering om Folkekirkens
Familiestøtte.
Et projekt, som koster penge, og som
provstiudvalget bør have en holdning til.
Provstiudvalget drøfter, hvad man gør her og
nu.

Man vil gerne bruge tiden frem til budget 2018 på
at undersøge sagen nærmere.
Det vil være oplagt, at flere provstier går sammen
om projektet.

Bente Serup, Fabjerg Menighedsråd, spurgte,
om provstiudvalget har planer om at udbyde
kursus for nye menighedsrådsmedlemmer efter
valget - eller om man forventer,
Distriktsforeningen tager initiativ hertil.
Er det en opgave, provstiet påtager sig, bør der
afsættes midler til formålet i PUK budgettet for
2017.

Mht. kursus for nye menighedsrådsmedlemmer har
vi efterfølgende fået oplyst, at distriktsforeningen
har planer om at afholde et kursus for alle
menighedsrådsmedlemmer.
Mht. individuelle kurser for enkeltposter i
menighedsrådet ønsker provstiudvalget at afvente,
at den nye provst er ansat, så vedkommende
kommer med i planlægningen heraf.
Louis holder allerede løbende erfagruppemøder for
kontaktpersoner.

2

Endelig fastsættelse af rammebevilling PUK
budget 2017
Sag: PUK budget 2017 (1291)

Provstudvalget besluttede at afsætte 100.000 kr.
ekstra i PUK kassens budget til udgifter i
forbindelse med provsteskiftet.

Endelig fastsættelse af rammebevilling PUK
budget 2017
Provstiudvalget fastsætter endelig
rammebevilling til PUK kassens budget 2017.
3

Endelig fastsættelse af rammebevillinger
vedr. budget 2017
Sag: Budget 2017 (1269)
Endelig fastsættelse af rammebevillinger vedr.
budget 2017
Provstiudvalget fastsætter de endelige drifts- og
anlægsrammer til kirkekasserne.
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Provstiudvalget drøftede indsigelserne / ønskerne
fra budgetsamrådet, og besluttede at trække
bevilgede midler til renter og afdrag vedr.
udskiftning af blytag på Bøvling kirke ud af
bevillingen til Bøvling kirkekasse: ialt 131.550 kr.
Provstiudvalget besluttede at bevilge HoveHygum-Tørring kirkekasse 31.250 kr. til de
beskrevne formål.
Bevillingen gælder kun budget 2017, og
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Mødepunkt

Beslutning

Provstiudvalget fastsætter samtidig
kirkeskatteprocenten for 2017 i Lemvig
Kommune.

provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at
sikre sig, at arbejderne er med i normeringen
fremadrettet.

På budgetsamrådet havde følgende
menighedsråd indsigelser / kommentarer til den
udmeldte drifts- og anlægsrammebevilling:

Der kan ikke bevilges flere midler til LemvigHeldum kirkekasse i budget 2017.

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 i læbælte v. præstegården: 12.500 kr.

Mht. bemærkningen fra Trans behandles sagen på
dagsordenen for det ordinære provstiudvalgsmøde.
Øvrige kommentarer blev taget til efterretning.
Provstiudvalget fastsatte herefter de endelige driftsog anlægsrammebevillinger til kirkekasserne og
besluttede at fastholde kirkeskatteprocenten på
1,27%.

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 arbejdet med
helhedsplanen skubbes. Menighedsrådet gør
opmærksom på, at et mindre beløb også er
velkomment.
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.
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.
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. har
man betalt ca. 40.000 kr.
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Referatet godkendt:
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