Referat Budgetsamråd d. 06.09.2018 kl. 19.30
Deltagere: Menighedsråd i Lemvig Provsti og Lemvig Provstiudvalg

Velkomst (Provst Ole Rasmussen)
Salme: Du som ud af intet skabte…
Provsten indledte med at fortælle om sit møde med Dronningen, hvor dronningen havde
indledt samtalen med: Lemvig, - det er der, hvor det blæser..
Spørgsmålet er så: Sætter vi læskærme op eller bygger vi vindmøller?
Provsten vil derfor i den kommende tid sige noget af det følgende højt mange gange.
Jeg har tænkt meget over dronningens ord … hvad er vores egenart her hos os ?
Vi kan tale meget om forskellighed og mangfoldighed, men der er mere at sige …
Vi kan anskue provstiet og pastoraterne historisk :
Missionens plads ude på Tangen, hvor især Harboøre i dag fortsat bærer præg af den strømning.
Skolebyen Nr. Nissum som trækker på den oplysningsbølge, der kom ud af vækkelserne i
1800-tallet.
Skellet mellem sognemenigheden og valgmenigheden i Bøvlingbjerg som et tydeligt eksempel
på den stærke kulturkamp, der fandt sted mellem forskellige fraktioner, der på mange måder ville næsten det samme.
Vi kan kigge på verden organisatorisk
Både Hove-Hygum-Tørring og Lemvig-Heldum er gået sammen i ét menighedsråd om flere
kirker.
8-sognspastoratet har på en helt særlig måde fundet ind i et samarbejde, som sikrer præstebetjening og fællesskab.
Vi kan se på den fysiske indretning af vore lokaliteter
I Hove-Hygum-Tørring tales der om at demenssikre Hygum Kirke, så der kan være plads til
kørestole fra Klinkby Plejehjem i sideskibet.
Ved Heldum Kirke er der ikke længere begravelser, men kirken kommer i højere grad til at
fremstå som en slags vejkirke og som anneks til Lemvig Kirke.
Gudum Kirke har fået indrettet et café-miljø i sideskibet, og fra Fabjerg lyder det : Vi skal jo
ikke lave det samme som dem, så de arbejder videre efter et andet spor …
Vi kan præsentere den teologiske forskel på menighedsdannelserne og præsterne, og lade det
fremstå som vores styrke, at vi har mulighed for og plads til hinanden indenfor de samme
rammer – jfr. læskærme og vindmøller.
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Disse tanker er en anden måde at lave et visionsudspil på – uden handleplaner og punkter på
en dagsorden. Jeg vil gerne at hvert enkelt menighedsråd og præst og menighed tænker vores
verden igennem,
og besinder sig på, hvad der er vores egenart her – som provsti, som pastorat og som Folkekirke i vores område.
Vi skal være Kirken i vores område, og vi skal være det på lokale præmisser, som lokal kirke
og som provsti i Viborg Stift.
Det er mit ønske, at vi over tid kan få en god snak omkring disse ting … !
1.

Redegørelse for den økonomiske situation i provstiet.
Provstiudvalget besluttede i forbindelse med udmeldingen af den foreløbige driftsrammebevilling, at udmelde en 0 fremskrivning til kirkekasserne.
Når den foreløbige driftsrammebevilling meldes ud kender vi hverken udskrivningsgrundlaget fra kommunen, landskirkeskatten eller udligningstilskuddets størrelse, - disse beløb
kender vi til gengæld i august, hvor provstiudvalget behandler de indkomne budgetbidrag
fra menighedsrådene.
Ved en kirkeskatteprocenten på 1,27% er den kirkelige ligning iflg. Lemvig Kommune:
36.187.000 kr.
Kommunens udmelding er ca. 553.000 kr. mindre for 2019 end for indeværende år.
Landskirkeskatten stiger med 59.000 kr.
Udligningstilskuddet stiger med 156.000 kr.
- Samlet set har vi ca. 338.000 kr. mindre at gøre godt med i 2019 end i 2018, hvad angår
den kirkelige ligning / landskirkeskatten / udligningstilskuddet.
Stiftet har meddelt at udlånsrenten er uændret 2% i 2019.
Til gengæld:
Indlånsrenten stiger fra 1,0% i 2018 til 1,25% i 2019. Den kvarte procent udgør i kroner og
ører en ekstra indtægt på ca. 118.000 kr.
De hjemfaldne gravstedskapitaler varierer meget fra år til år. Der er flere indtægter i budget
2019 end i 2018: i alt ca. 87.000 kr.
Indtægterne vedr. rateudbetalingerne af gravstedskapitaler for aftaler indgået fra 2007 og
frem, stiger med ca. 122.000 kr. fra 2018 til 2019.
Der er ingen udgifter til folkekirkens forsikring i 2019 – det giver en besparelse på 165.000
kr. i forhold til 2018.
I år var vi i den situation, at der var ønsker for i alt: 8.070.000 kr.
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Vi havde ca. 6.500.000 kr. til ønsker.
Ny Politik i forbindelse med budget 2018 fortsættes:
Ved økonomisamtalerne sidste år, gjorde provstiudvalget menighedsrådene opmærksom
på, at man ønsker en ny politik mht. bla. anvendelsen af de frie midler.

Provstiudvalget ser gerne, at man ikke gemmer frie midler til opsparing til projekter. - Provstiudvalget vil hellere, at de frie midler kommer i spil her og nu, og at menighedsrådene i
stedet sætter ønsker om nye projekter på bilag 5 og 6 i budgettet.
Sidste år startede vi en mere langsigtet planlægning.
Når menighedsrådene har et projekt, man gerne vil have gennemført, kommer det på en prioriteringsliste, som gør, at man måske skal vente nogle år før, projektet kan gennemføres,
men man bliver stillet i udsigt, at der om f.eks. 3 år, kan bevilges penge til projektet.
I nogle tilfælde ønsker provstiudvalget nærmere undersøgelser før, der kan tages stilling til
tidshorisonten for projektets gennemførelse.
Der er naturligvis nogle arbejder / projekter, som skal laves her og nu, men større projekter, som kan vente, kommer på en prioriteringsliste.
Provstiudvalget vil gerne kunne nedbringe lån i stiftet. Vi er i den situation, at befolkningstallet i Lemvig Kommune falder, og på sigt må vi forvente, at det får konsekvens for den kirkelige ligning. I 2018 bliver der brugt ca. 3.200.000 kr. til indfrielse af lån. Det ser lidt sværere ud i 2019, så på nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra til afdrag – udover de faste afdrag på lån, til gengæld er rigtig mange ønsker opfyldt i 2019.
Likviditet stillet til rådighed har provstiudvalget ikke rørt ved, men provstiudvalget ønsker at drøfte dette med jer.
I forbindelse med budgetudmeldingen vedr. budget 2012 besluttede provstiudvalget, at kirkekasserne skal ligge inde med 10% af den foreløbige driftsrammebevilling. – Der blev udmeldt nogle beløb, og provstiudvalget har ikke siden rørt ved disse beløb.
Efter budgetsamrådet er vi blevet opmærksomme på, at dette ikke er helt rigtigt.
I forbindelse med budget 2014 blev beløbet reguleret i enkelte kasser, fordi provstiudvalget
vurderede, at ’likviditet stillet til rådighed af provstiet’ eksempelvis var for stor i kasser, hvor
der er store stiftsmiddellån, fordi renteudgifterne bliver betalt i juni og december måned, og
ligningsbeløbene kommer månedsvis, så man når at ’spare op’ til renteudgifterne, inden de skal
betales.
Provstiudvalget vurderede, at renteudgifterne kunne trækkes ud af driftsrammen før, de 10%
blev beregnet.
- Dette betød, at ’likviditet stillet til rådighed af provstiet’ i enkelte kasser blev reguleret – dog
besluttede provstiudvalget, at afvigelsen skulle være på mere end 10.000 kr. før, man foretog
nogen regulering.
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Provstiudvalget kan beslutte at ændre ’likviditet stillet til rådighed af provstiet’, og det overvejes, om der er brug for, at der ligger så mange penge i kasserne – det er jo ikke penge, man
som sådan må ’bruge af’ – det er en reserve, som kan bruges, hvis man en måned har likviditetsproblemer.
Der ligger pt. i alt 1.900.000 kr. i kasserne til dette formål.
Umiddelbart ser det jf. kirkekassernes regnskaber fra 2017 ud til, at likviditeten godt kan
undværes.
Provstiudvalget vil gerne drøfte / foreslå budgetsamrådet, at beløbene ændres, så ’likviditet
stillet til rådighed’ fremover er 5% af den foreløbige driftsrammebevilling. (Det bliver så
5% af den foreløbige driftsrammebevilling i år – og det er ikke sådan, at vi så hvert år beregner nøjagtig 5% af den foreløbige driftsrammebevilling) Det bliver sandsynligvis ’likviditet
stillet til rådighed’ i nogle år frem i tiden.
Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget er som bekendt en slags ’buffer’ i kassebeholdningen.
- Alligevel handler det naturligvis om, at man er bevidst om, at ikke alt, hvad der er bevilget
midler til i budgetåret, kan anskaffes / udføres først på året.
Skulle man på et tidspunkt få likviditetsproblemer, har provstiudvalget muligheden for at
bevilge likviditetslån i 5% midlerne.
Provsten spurgte forsamlingen, hvad man sagde til dette??
Lemvig-Heldum Menighedsråd kunne oplyse, at man ikke behøver noget beløb i Likviditet
stillet til rådighed.
Andre nævnte, at man havde svær ved at overskue det her og nu, og at man gerne ville have
vidst, at dette emne blev bragt op.
Der blev snakket lidt frem og tilbage om det, og det blev bla. nævnt, at hvis man har fået
midler til et ønske på et stort beløb, og man køber det først på året, kan det blive et problem, fordi de tildelte ligningsmidler bliver udbetalt i 12 rater, og man må derfor overveje,
hvornår man gennemfører / indkøber det, man er blevet bevilget. Det blev samtidig nævnt,
at det er klogt at vente med at investere i f.eks. en ny maskine til om efteråret – den er typisk billigere end først på året.
Provsten konkluderede, at han tager drøftelsen som et udtryk for, at provstiudvalget kan
arbejde videre med at ændre på likviditet stillet til rådighed, og nævnte samtidig, at man, hvis man kommer i likviditetsproblemer, har mulighed for at rentefri likviditetslån i 5%
midlerne.
Frie midler kunne igen i år finansiere nogle af ønskerne.
5% puljen tilføres 300.000 kr. i 2019.
2.

2. Målsætninger for udgifter og ligning drøftes.
Provstiudvalget har haft følgende målsætninger for udgifter og den kirkelige ligning:
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3.

1. Provstiudvalget ønsker, at fastholde den kirkelige ligning på 1,27 %. Beregninger og
udmelding er lavet ud fra, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret.
2. Provstiudvalget har derudover haft følgende målsætninger:
a. De udmeldte driftsrammer fastholdes.
b. Der spares ikke på helt nødvendige udgiftskrævende nye projekter.
c. Ønsker om udgifter til nye kirkelige aktiviteter prioriteres.
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 provstikassen finansierer.
f. Ønsker vedr. præsteboliger imødekommes så vidt muligt af hensyn til præsternes
trivsel og arbejdsglæde.
Provsten nævnte i den forbindelse, at menighedsrådet også har mulighed for at byde ind på
haven, også hvis den er mindre en 1.000 m2. I Praksis betyder det, at det er en rigtig god
idé, at menighedsrådet passer haven for præsten. Man kan ikke forlange, at præsten holder
haven. – Byd jer til, hvis præsten ønsker det.
- Dog skal præsten selv holde evt. bede og køkkenhave ol.
Provsten pointerede, at præsteboligen dybest set er her for at styrke kirkens liv og vækst,
og det skal prioriteres.
Menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver.
Som nævnt, startede provstiudvalget sidste år på en mere langsigtet planlægning, hvilket
gør, at nogle ønsker er udsat, - andre ønsker har provstiudvalget besluttet ikke at bevilge på
nuværende tidspunkt.
Nogle ønsker har provstiudvalget besluttet, der skal findes midler til i f.eks. 2020 eller senere – andre ønsker, som kræver nærmere behandling / projektering, er udsat på ubestemt
tid.
Følgende større udgiftskrævende opgaver, har provstiudvalget bevilget midler til i 2019:
1. Græsarmering P-plads v. Flynder kirke: 600.000 kr.
2. Renovering af kapel på Harboøre kirkegård: 356.500 kr. (tidligere bevilget: 388.500
kr.)
3. Ny minilæsser til Hove kirkegård: 200.000 kr.
4. Flisegang v. Tørring kirke: 117.000 kr.
5. Fjernvarmeinstallation i Lomborg: 231.000 kr.
6. Indvendig renovering af Nørlem kirke: 1.500.000 kr.
7. Ny Nilfisk – Egholm maskine til Nørlem kirkegård: 214.400 kr.
8. Kirkegårdsrenovering Nørre Nissum 1. etape: 125.000 kr.

Følgende ønsker har provstiudvalget besluttet, der skal bevilges midler til i 2020:
1. Automatisk låsning af kirkedør i Dybe kirke: 22.500 kr.
2. Egetræsdør mellem våbenhus og kirkeskib i Ramme kirke: 81.250 kr.
3. Nyt gulv foran alteret indenfor alterskranken i Fjaltring kirke: 50.000 kr.
4. Ny traktor til Harboøre kirkegård: 240.000 kr.
5. Maling af vaskerum kælder i præsteboligen i Hove: 10.000 kr.
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6. Gulv i vaskerum i præsteboligen i Hove: 10.000 kr.
7. Carport m. redskabsrum incl. flisebelægning v. præstebolig i Hove: 165.000
8. Indvendig renovering af Lemvig kapel: 460.000 kr. (i budget 2019 er bevilget 40.000
kr. til formålet)
9. Sandblæsning af graverbygning v. Rom kirke: 32.000 kr.
10. Fjernelse af forhække over 5 årig periode på Nees kirkegård: 8.000 kr.
11. Kirkegårdsrenovering Nørre Nissum 2. etape: 125.000 kr.
12. 2 borde-bænkesæt + ophængt askebæger i Nørre Nissum: 14.727 kr.

Og i 2021:
1. Diget mod nord på Hove kirkegård, som har partielle udfald: 270.000 kr.
2. Nye kantsten ved indgang nord/øst på Hove kirkegård: 11.000 kr.
3. Udskiftning af kirkegårdstruck på Lemvig kirkegård: 230.000 kr.
4. Udskiftning af lastbil til Lemvig kirkegård: 225.000 kr.
5. Fjernelse af forhække over 5 årig periode på Nees kirkegård: 8.000 kr.
6. Maling af loft i kapel i Nørre Nissum: 8.750 kr.
Hertil kommer:
Fabjerg MR ønsker i 2020 / 2021 renovering af altertavlen i Fabjerg kirke. Provstiudvalget
opfordrer menighedsrådet til at sætte gang i processen, så der kan komme nogle tal på bordet.
Provstiudvalget har ikke lovet noget tidspunkt for igangsætning.
Harboøre MR har ønsker renovering af præstebolig og have.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at have og præstebolig bør overvejes nøje, og Provstiudvalget besluttede, at opfordre MR til - i samråd med præstefamilien - at lægge en plan for
en totalrenovering af bolig og have.
Provstiudvalget har ikke lovet noget tidspunkt for igangsætning.
Nørre Nissum MR ønsker i 2023 midler til renovering vedr. afskalning på præstetavle samt
renovering af prædikestol i samråd med Nationalmuseet.
Provstiudvalget har ikke taget stilling til dette ønske, - der bør foreligge noget mere konkret
inden stillingtagen.
Trans kirke trænger stadig til en renovering.
Bøvling MR ønsker omlægning af gangareal fra kirkegårdslågen til våbenhuset måske i
2023/2024.
Provstiudvalget har ikke taget stilling til dette ønske på nuværende tidspunkt.
De ønsker, som provstiudvalget har udsat og lovet udført i kommende år, skal på budgettets
bilag 5 eller 6 igen, så provstiudvalget ved, at det stadig er et ønske.
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4.

Drøftelse af rammebevillingerne til de enkelte kasser.
Vi har udmeldt drifts – og anlægsrammebevillingen for 2019. Vi vil nu høre de enkelte menighedsråds evt. bemærkninger til det ligningsbeløb, som provstiudvalget har udmeldt, - vi
har valgt ikke at nævne de konkrete beløb – dem kender menighedsrådene selv, og I andre
kan se tallene på de omdelte sedler, der ligger på bordene.
Alle menighedsråd udtrykte tilfredshed med den udmeldte ramme.
Dog blev det nævnt, at det efterhånden var svært at få plads til lønstigningerne, når der i
flere år bliver udmeldt en 0 fremskrivning.
Provsten: Er klar over, at hvis man laver en 0-løsning i mange år, bliver det udhulet. Det er
en god ide, at nævne udfordringerne ved økonomisamtalen.
I år har man i nogle kasser – i forbindelse med budgetbidraget – bedt om midler til lønstigninger, - det er fair nok, at man skriver det ind i budgettet, og forklarer, - så behandler provstiudvalget det i forbindelse med budgetbehandlingen.
Vandborg ville gerne minde om indvendig renovering af kirken. Provsten svarede at det er
vigtigt at gå i gang med at overskue projektet, så der kan komme konkrete tal på. Samme
procedure som nævnt ved andre projekter
Provstiudvalgskassen
Provstiudvalgskassen budgetterer, ud over den almindelige drift af provstikontoret herunder løn til personalekonsulenter og provstisekretær, med følgende fællesudgifter for provstiet i 2019:
 Forum for unge og kirke i Lemvig provsti: 35.000 kr.
 Turistfolderen samt annonce i turistavisen med oplysning om sommerens gudstjenester og koncerter
i alt: 18.000 kr.
 Volontørsamarbejdet med Holstebro og Struer provstier 35.000 kr.
 Skole-kirkesamarbejdet i Viborg Stift: 81.000 kr.
 Det Bindende stiftsbidrag (udgør 0,6% af den kirkelige ligning i 2018): 220.349 kr.
 Herudover har provstiudvalget godkendt, at der i 2019 afsættes til: Teologiens døgn
for provstiets præster samt øvrige præstemøder med teologisk indhold: 43.750 kr.
 Fjernsynsarbejde i Stiftet: 22.300 kr.
 Himmelske dage i Herning: 50.000 kr.
 Honorar foredragsholder v. provstiets kirkehøjskole sæson 2018/2019: 4.800 kr.
 Inspirationsaften for kirkepersonale: 5.000 kr.
Provstiudvalgsudgifterne i 2019 er i alt beregnet til: 1.481.259 kr. Frie midler i PUK kassen,
som fremkommer pga. færre udgifter til personalekonsulentlønninger, samt indtægt fra
projektmidler fra folkekirkens udviklingsfond til provstikoret: 112.000 kr., kan finansiere
300.000 kr. af PUK kassens udgifter i 2019.
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Der er samarbejdsaftaler vedr. nogle af ovenstående udgifter.
Provstiudvalget vil tage initiativ til at få udarbejdet de samarbejdsaftaler, der mangler – eller som trænger til en fornyelse. – Det godkendte budgetsamrådet.
Hvis nogen i øvrigt ønsker at se hele PUK kassens budget, kan det ske ved henvendelse til
provstikontoret.
5.

Provstiets børnekor
Efter 4 år med provstiets børnekor har korlederen opsagt sin stilling med udgangen af august 2018.
 Følgegrupen beklager, at Sisse Skovbakke har opsagt sin stilling.
 Status er, at der for øjeblikket ikke er noget provstikor, og ikke nogen korleder.
 Følgegruppen ser meget gerne en fortsættelse af provstiets børnekor.
 I den afprøvede form har provstikoret ikke vist sig bæredygtigt.
- Der skal ske en nytænkning forinden en fornyet opstart.

Budgetsamrådet drøftede status og evt. forslag til hvordan man kommer videre…
Der fremkom forskellige forslag fra forsamlingen:
- at koret fremover kører i et samarbejde med Lemvig kirkes børnekor
- Man kunne evt. tage yngre børn med – indtil nu har det været 3.-6. klasse
- Børnene skal helst kunne læse og lære noder for at have koret kan have et nogenlunde niveau
- Forslag om at kontakte skolerne, så det starter i skoleregi.
Til det kunne provsten tilføje, at Sisse har haft god kontakt til skolerne og der har været korprojekter for 4. klasserne. – Kordage med stor succes.
- Hvis der skal være et kor, skal menighedsrådene være bedre til at bakke op, ellers er det
svært.
- Problemet er også, at børnene skal køres.
- Der er skrevet ud til børnene, som har været med i provstikoret, at de er velkommen til at
fortsætte i Lemvig kirkes børnekor – der kommer iflg. Lemvig MR ikke rigtig nogen. Og hvis
man synger i Lemvig kirkes kor, er det i Lemvig kirke, man ’optræder’ – de tager ikke rundt
i andre kirker.
Lemvig kirkes børnekor skal gerne være fødekor til ungdomskoret i Lemvig kirke.
- Provstiets kor havde et andet sigte, - her skulle man rundt i provstiets kirker og medvirke
ved gudstjenester o.l.
- Det blev nævnt, om man kunne forestille sig et samarbejde med musikskolen..
Niels Stidsen nævnte, at der har været kontakt til musikskolen.
- Det blev nævnt, om forældrene er klar over, at provstikoret eksisterer..
Til det svarede provsten, at Sisse har brugt at være rundt på skolerne, og hun har sendt sedler med børnene hjem.
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- I Harboøre har man 2 kor – ’Brølet’ for de mindre klasser – her er man 16-17 børn, og der
er netop startet et gospelkids kor op, hvor de ældre børn kan være med – her kom første
gang 12-13 børn.
- Både Lemvig og Harboøre melder ud, at man ikke har børn til et provstikor, men børn fra
andre sogne er velkommen til at komme og være med i korene begge steder.
Konklusionen på drøftelsen blev, at korprojektet stopper nu. Man erkender, at der nok ikke
er børn til et provstikor i øjeblikket. – Nu er det prøvet af, og provsten lægger op til, at man
tænker nyt.
I forlængelse heraf blev det nævnt, om man evt. kunne tænke /overveje at lave et band med
nogle unge mennesker – et band, som spillede f.eks. ved friluftsgudstjenester.. Kunne man
lave et ’provstikirkeband’??
Provsten opfordrer til, at man kommer med et forslag til et projekt – nogle ting gror jo i det
små, og kan blive til noget spændende.
6.

Personalekonsulent
Vi indgår, som bekendt, i et samarbejde med Struer og Holstebro provstier om personalekonsulenter.
Den aktuelle situation er, at vi siden Louis Torp stoppede med udgangen af januar 2018
ikke har haft nogen personalekonsulent.
Der ligger pt. en ansøgning i Kirkeministeriet om tilladelse til at ansætte 2 nye medarbejdere.
- Ansøgningen kommer på møde i koordinationsudvalget d. 4. oktober, har vi fået besked
om.
Vi afventer dette møde, og herefter skal der ske noget konkret.

7.

Turistbrochuren vedr. sommerens gudstjenester
Provstiudvalgskassen finansierer hvert år turistbrochuren vedr. sommerens gudstjenester
og koncerter, ligesom vi annoncerer i Turistavisen.
Provstiudvalget drøftede på sidste provstiudvalgsmøde turistbrochuren i sin nuværende
form, og vil gerne drøfte med budgetsamrådet, om der skal tænkes nyt.
Den nuværende brochure indeholder, som bekendt, billeder af alle kirker samt en kort beskrivelse af kirken.
Et forslag kunne være, at man halverer det historiske stykke og bruger den anden halvdel af
stykket til at fortælle om, hvad der ellers kendetegner sognet – hvad der foregår af kirkelige
aktiviteter.
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Der var et forslag om, at man kunne henvise til sognets hjemmeside, ligesom man evt.
kunne lave den langtidsholdbar ved, at oversigten over gudstjenester / koncerter kun er
’indstik’…
I Lemvig kirke bliver der brugt rigtig mange brochurer, men i mange af de andre kirker, er
der ikke stor interesse for den.
Provsten spurgte, om der er stemning for, at brochuren bliver fornyet.
- Det var der stemning for, og det blev besluttet, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg,
og forsamlingen blev spurgt, om nogen var interesseret i at gå ind i dette arbejde.
Lemvig Menighedsråd tilbød at stille med en repræsentant, og Niels Stidsen tilbød sig fra
provstiudvalget.

9.

Hvert menighedsråd skal nytænke formuleringen for eget sogn.
- Der blev spurgt ind til, om man tror turistavisen bliver læst.
- Opfattelsen var hos nogen, at det tror man den gør, - vi flyver jo selv i de turistoplysninger
der er tilgængelige, når vi selv kommer ud i ferielandet.
- Det blev foreslået, at man kunne spørge en eller to af sommerhusudlejnings-bureauerne,
hvad de mener om interessen for den slags.
Provsten sluttede med at konkludere, at der arbejdes videre med sagen.
Meddelelser fra Provstiet.
1. Det er et krav, at menighedsrådene på budgettets side 1, skal skrive ’Målsætninger for
hele valgperioden, der indgår i dette års budget’.
Provsten roste, at stort set alle MR har udfyldt dette felt.
2. Husk at attestere bilag – det er en tilbagevendende opfordring, der kræver en beskeden
indsats, men som er vigtig.
3. Forpagtningsaftaler:
Opfordring til at være i god tid, når ny forpagtningsaftale skal i udbud, så aftalen er sendt til
godkendelse i provstiudvalget i god tid før, den træder i kraft.
- Vi har oplevet, at vi først får aftalen ind til godkendelse i PU efter, den er trådt i kraft, og så
er der ikke så meget for provstiudvalget at gøre.
4. DNK og regnskabsføringsomkostninger:
I løbet af 2019 vil vi kigge nærmere på reelle takster og konkrete timetal.
5. Revision: Gaver til lokale kirkelige formål.
Provsten nævnte, at et menighedsråd havde fået en bemærkning om, at udgifter til lokale
foreninger ikke drøftes i menighedsrådet…
Hvis man oplever noget lignende, og beløbet er udbetalt på baggrund af en ansøgning fra
foreningen, - godkendt i menighedsrådet, skal man rette henvendelse til revisor, - så sletter
man bemærkningen.
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6. Ang. indhentelse af tilbud:
Det skal igen nævnes, at det i udgangspunktet altid er en god ide at indhente mindst 2 tilbud, når man skal have udført et arbejde. – Det er tidligere nævnt, at der skal indhentes tilbud, når beløbet overstiger 20.000 – 25.000 kr. Dette fastholdes.
- Det giver, som bekendt, ofte en bedre pris, hvis man indhenter flere tilbud.
Under håndbøger på DAP, findes et afsnit, hvor der er samlet eksempler på bedre indkøb
indenfor folkekirken: https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/okohb/økøvejledning/hbøkolokal/okohbindkoeb/Sider/default.aspx
Et synspunkt fra forsamlingen var, at det ikke er rimeligt at bede håndværkerne lave tilbud
på arbejder til 25.000 kr. – Håndværkerne synes ikke, det er arbejdet værd.
- Det blev samtidig nævnt, at man skal gemme de tilbud, man får ind – revisor vil have dem.
- Det blev også nævnt, at man kan risikere at priserne bliver skruet op, hvis man altid bruger den samme håndværker.
- Hvis man skal ud og købe en brugt maskine, går man ikke ud og indhenter tilbud
7. Når menighedsrådet har projekter / byggesager, som skal godkendes i provsti og stift,
kan der hentes god hjælp på DAP’en under håndbøger.
Der ligger skemaer, som menighedsrådene med fordel kan bruge. Hvis I bruger skemaet, og
gennemgår alle punkter, er I rimelig sikre på, at få det hele med 1. gang.
Link til denne side: https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/Byggevejledning1/Sider/default.aspx
8. Ang. bygherrestøtte til menighedsråd:
På provstiudvalgsmødet d. 20. juni vedtog provstiudvalget følgende notat:
Notat vedr. bygherre-støtte i Lemvig provsti.
Praksis vedr. byggeherre-støtte i Lemvig Provsti
Baggrund:
Det er Provstiets erfaring, at en del byggesager - for nogle menighedsråd - kan være vanskelige at håndtere.
Praksis:
For at hjælpe menighedsråd - der ønsker det - kan provstiudvalget beslutte, om der skal tilbydes byggeherre-støtte ved at Provstiets bygningskyndige stilles til rådighed som ”mentor” for menighedsrådet eller dettes byggeudvalg.
Det skal hver gang overvejes, om det kan give habilitets-problemer i forhold til senere
Provstesyn i sognet.
Provsten er koordinator i disse sager.
Modeller:
a) Mentor
Bistand til arbejder, hvor kun håndværkere er involveret - eksempelvis vedligeholdelsesarbejder/sager, som ikke vedrører kirkebygningen.
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Mentor kan bistå med processtyring, indledende afdækning af muligheder for byggeri/renovering - eksempelvis indhentning af udtalelser fra myndigheder og undersøgelser af lokalplaner mv.
b) Traditionel bygherrerådgiver
Traditionel byggeherrerådgivning - eksempelvis styring af stort og længerevarende projekt,
kræver at bygherrerådgiver ansættes af menighedsrådet på en kontrakt, der udarbejdes i
dialog med provstiet.
Provstiets bygningskyndige kan bistå menighedsrådet i indledende fase, såfremt det ønskes.
9. 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 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.
Vær særlig opmærksom på, at det fremgår af kirkegårdsvedtægten, hvilke områder, der er
obligatorisk vedligeholdelse på, og at det står i vedtægten, at for disse områder indgås en
GIAS aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse mod betaling. Det er en meget god
ide/hensigtsmæssigt, at det står i kirkegårdsvedtægten, at der for disse områder indgåes en
GIAS aftale i fredningstiden.
(Der er her i sommer kommet en ny skabelon til kirkegårdsvedtægt. Den kan findes på
DAP’en under håndbøger – eller spørg på provstikontoret, så sender vi gerne)
Ligeledes udsender provstiudvalget regelmæssigt Det vejledende Lønblad til menighedsrådene.
Det blev nævnt, at Lemvig kirkegårdskontor først på året har afholdt et kursus for graverne
vedr. GIAS systemet.
Kirkegårdskontoret har efterlyst, om der er behov for at holde et nyt kursus til foråret. Man
har skrevet ud til dem, som var med på kurset sidst.
- Man ville gerne have haft en tilbagemelding.
Der var 8 sogne repræsenteret ved kurset.
10. ’Udvalg for kirkegårde i Lemvig Provsti’
Udvalget består af 3 gravere/kirkegårdsleder, 3 formænd samt personalekonsulenten.
Der har været afholdt et møde d. 17. april.
Referatet fra dette møde blev sendt ud til alle menighedsråd.
Udvalget besluttede på mødet at arbejdet genoptages efter ansættelse af administrativ medarbejder.
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Der står samtidig i referatet, at såfremt der er presserende opgaver, som udvalget med fordel kan tage sig af, påtager udvalget sig gerne dette arbejde.
11. Sikring af gravsten
Provsten nævnte sikring at gravsten, som der har være skriveri omkring.
Provsten gjorde opmærksom på, at det er gravstedsejerens ansvar, at stenen står godt, så
den ikke vælter.
Gravsten fra sløjfede gravsteder, som menighedsrådet opbevarer, er kirkegårdens ansvar.
- Der blev spurgt, om graveren ikke har pligt til at oplyse gravstedsejeren om, at gravstenen
ikke står sikkert..
Til det svarede provsten, - det er en god idé, at sige det, og der gøre opmærksom på, at hvis
kirkegårdens personale skal rette stenen, skal gravstedsejeren betale.
Det blev nævnt, at der findes et udkast til et brev på DAP’en, som man kan sende ud. Der
vedhæftes et link til brevet her:
https://intranet.kirkenettet.dk/adgange-til/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/adgange-til/Documents/GIAS/Vejledninger/Monumentsikkerhed/Brev%20om%20tegn%20p%C3%A5%20usikkert%20monument.docx&action=default&DefaultItemOpen=1

12. Styregruppen for økumeni, mission og religionsmøde i Holstebro, Struer og Lemvig provsti udsender her i efteråret – i samarbejde med Mission Afrika - 2 unge mennesker til Camaroun.
De 2 unge er:
Signe Togsverd og Cecilie Nørgaard.
Deres arbejde bliver nok hovedsagelig blandt gadebørn og unge mennesker.
De brænder for at for at få lov at fortælle konfirmander og andre grupper i vore sogne om
deres oplevelser.
Formålet er først og fremmest, at fortælle om..
- Den danske folkekirkes fællesskab med kirker i andre lande, - her Cameroun
- Andre kirker og kulturer og deres måder at praktisere deres tro på.
- Nødvendigheden af dialog med mennesker med en anden religion og kultur, for derved at skabe gensidig forståelse, og medvirke til fred og forsoning mellem mennesker.
Når de kommer hjem, tager de i januar, februar og marts 2019 gerne rundt og fortæller om
deres oplevelser.
I må gerne opfordre præsterne til at gøre brug af de unge volontører, så konfirmanderne får
et frisk pust udefra.
De kan også bookes til andre arrangementer.
Kontakt Else-Marie Linde, Holstebro provstikontor, som står for ’bookingen’ efter ’først til
mølle’ princippet. Emsl@km.dk eller tlf. 96100863
PR er sendt ud til alle præster og menighedsråd.
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12. Der har d. 23. august været afholdt formandsmøde. På mødet blev forskellige emner
drøftet og nogle emner blev det besluttet, der skulle drøftes på budgetsamrådet:
1. Samarbejde omkring kirkekalkning.
Et menighedsråd nævnte ved økonomisamtalen i år, at det kunne ønske, der fandtes en
slags ´kvalitetskontrol´ i forbindelse med kalkning.
- Der var på formandsmødet stemning for et samarbejde på det område.
- Det blev nævnt, at man i nogle provstier har en aftale med ’Dansk kirkekalk’ om
kalkningen af alle provstiets kirker – de giver et fælles tilbud, og udfører opgaven
løbende og afpasser arbejderne geografisk. – Der kan spares penge..
Budgetsamrådet drøftede ovenstående, og det blev nævnt, at man nogle steder oplever, at
kalkningen ikke er noget værd, - alle og enhver kan se, det ikke dur.
Man vil gerne tage byrden fra kirkeværgen og man vil gerne være sammen med andre om
opgaven.
Det blev besluttet, at provstikontoret skulle udsende et spørgeskema til de enkelte menighedsråd for at indhente oplysninger om erfaringer vedr. valg af firma, pris og kvalitet/tilfredshed i forbindelse med kalkningen.
Det blev samtidig nævnt, at der evt. kunne nedsættes et udvalg med folk, der har god forstand på den slags.
Provstiudvalget drøfter emnet på provstiudvalgsmødet d. 12. september, og det sættes på
som punkt igen på næste formandsmøde, som holdes d. 29. januar 2019 kl. 19.00, drøftes
videre om dette emne.
2. Orientering om kalenderløsning fra ChurchDesk (fælles provstiløsning)
Der var ikke umiddelbart nogen interesse for en fælles kalenderløsning.

3. På formandsmødet blev elektroniske kirkegårdskort drøftet.
Formændene blev spurgt, om der er interesse for et fælles tilbud….
Det blev aftalt, emnet skulle drøftes på budgetsamråd, hvor der vil være lejlighed til at
melde til.
Nogle menighedsråd gav på formandsmødet tilsagn om at være med:
Møborg-Nees, Nørre Nissum, Gudum, Heldum, Lomborg-Rom.
På budgetsamrådsmødet tilkendegav følgende menighedsråd, at de også ønskede at være
med:
Dybe-Ramme, Fabjerg, Flynder, Harboøre
Nørlem synes det er svært umiddelbart at tage stilling til, og efterlyser, der bliver sendt noget nærmere ud om det, så menighedsrådet har noget at arbejde med.
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Lemvig har allerede, og der blev gjort opmærksom på, at der opkræves et årligt gebyr.
Det blev nævnt, at Valgmenigheden kunne være interesseret i at være med.
Provsten spørger sig for hos sine kolleger, og provstikontoret arbejder videre med opgaven.
Der vil senere tilgå menighedsrådene noget mere konkret.

4. Himmelske dage på Heden i Kristi Himmelfartsferien 2019.
Der var stemning for fælles bustransport – arrangeret i provstiregi. – Dette blev bakket op
af budgetsamrådet.
13. Referater fra PU-møder kan ses på provstiets hjemmeside og på DAP’en.
14. Provsten nævnte ’Tal om tro’, som landsforeningen af menighedsråd står bag, og som
skal inspirere menighedsrådene:
www.talomtro.dk
10.

Eventuelt
Aftenen sluttede med salmen: ’Hvilestunden er i vente’
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