Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

OFFENTLIG BUDGETMØDE
Fraværende: Bettina Reese Tonnesen.
Mødepunkt
1

Endelig fastsættelse af rammebevillinger
vedr. budget 2015
Sag: Budget 2015 (1028)

Beslutning
Provstiudvalget indstiller, at kirkeskatten for 2015
forbliver uændret på 1,27 %.
Provstiudvalget behandlede indsigelserne fra
budgetsamrådet, og besluttede følgende:

Endelig fastsættelse af rammebevillinger vedr.
budget 2015
Provstiudvalget fastsætter de endelige drifts- og
anlægsrammer til kirkekasserne.
Provstiudvalget fastsætter samtidig
kirkeskatteprocenten for 2015 i Lemvig
kommune.

Bøvling kirkekasse bevilges 200.000 kr. mere til
bygning af nyt provstikontor.
Dybe-Ramme: Der kan ikke bevilges mere i 2015.
Provstiudvalget opfordrer til, at man indtil videre
lægger grus på stien fra kirken til handicaptoilettet.
Flynder: Der kan ikke bevilges mere i 2015.

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

Gudum: Taget til efterretning.
Harboøre: Taget til efterretning.

Bøvling:
Bøvling går ud fra, at man får de midler der
skal til i forbindelse med renoveringen af
provstikontoret.
Bygning af provstikontor bliver sandsynligvis
dyrere end først antaget, og det drøftes, om der
skal afsættes yderligere til Bøvling kirkekasse i
den forbindelse.
Dybe-Ramme:
Der er mange ikke opfyldte ønsker og
formanden i Dybe-Ramme gjorde rede for
begrundelsen for ønskerne.
Man vil gerne have provstiudvalget til specielt
at genoverveje ønskerne om:
'Flisebelagt sti fra kirke til handicaptoilet i
Ramme': 93.000 kr.
'Oprettelse af urnegravplads i Ramme': 18.000
kr. (Man har kun én urnegravplads)
'Plæneklipper i Ramme, som kan køre på
kuperet terræn'; 30.000 kr. (der er allerede
bevilget 30.000 kr. til plæneklipper.)

Lomborg-Rom: Der kan ikke bevilges mere i 2015,
men provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til
at undersøge om der kan sættes automatik på
klokken.
Nørlem: Der kan ikke bevilges mere i 2015.
Reduceringen af lønudgifterne til organisten
fastholdes, da vi har fået bekræftet, at
stillingsnormeringen er ændret.
Vandborg: Der kan ikke bevilges mere i 2015.
Fra 2015 foretages kirkebogsføringen for Nørlem
sogn på Lemvig kirkekontor.
Nørlem kirkekasses budget reduceres i den
forbindelse med 13.000 kr. fra 2015 og
fremadrettet.
Lemvig-Heldum kirkekasses budget tilføres et
tilsvarende beløb i 2015

Formanden gav samtidig udtryk for, at man
gerne vil holde et møde ang. den fremdige
driftsrammebevilling.
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Flynder:
Det er mange år siden kirken er kalket
indvendig, og man ville gerne have haft til
det:123.125 kr.
Gudum:
Det blev oplyst, at tagrenoveringsprojektet i
Gudum sandsynligvis kommer til at koste lige i
underkanten af 800.000 kr.
Projektbeløbet er som bekendt: 718.750 kr. og
beløbet er bevilget i budget 2015.
(Hertil kommer, at der i budget 2014 er afsat
110.000 kr. til formålet).
Harboøre:
Ønsker at sikre sig, at der i fremtiden bliver
bevilget midler til kørselsudgifter i forbindelse
med konfirmandundervisningen. I 2015 dækker
kirkekassen selv udgifterne.
Provsten lovede på provstiudvalgets vegne, at
sådanne udgifter bliver dækket.
Lomborg-Rom:
Formanden i Lomborg-Rom har i mail forud for
budgetsamrådet givet udtryk for, at man gerne
ville have haft bevillingen til automatisk
ringeanlæg i Rom kirke: 108.000 kr., da der er
tale om en truende arbejdsmiljøpåvirkning for
graveren ved Rom Kirke.
Nørlem:
Der blev gjort indsigelse imod, at
provstiudvalget har trukket 200.000 kr. af de
frie midler i Nørlem.
Man har haft ekstra udgifter til udbedring af
problemer med belysningen ved kirken,
ligesom stormen Bodil har kostet.
Man vil gerne beholde 100.000 kr. af de frie
midler.
Formanden i Nørlem mener ikke, der er nogen
besparelse i forbindelse med ansættelse af ny
organist. (Louis orienterer) der er i
udmeldingen sparet 30.000 kr. på lønudgiften
til organist.
Vandborg: Formanden i Vandborg oplyste, at
det afsatte beløb til stiftsmiddellån ikke holder.
Det endelige renoveringsprojekt bliver dyrere
end antaget i skitseprojektet.
Provsten har afholdt møde med hhv. Nørlem og
Lemvig, og det er aftalt, at kirkebogsføringen
for Nørlem sogn i fremtiden skal foregå i
Lemvig sogn.
Nørlem kirkekasse bør i den forbindelse
trækkes 13.000 kr. i ligningsmidler til drift til
dette formål, og Lemvig-Heldum kirkekasse
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bør tilføres et tilsvarende beløb.
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PUK budget 2015 til provstiudvalgets
endelige godkendelse
Sag: PUK budget 2015 (1064)
PUK budget 2015 til provstiudvalgets endelige
godkendelse

Provstiudvalget godkendte budgettet.
Det blev dog besluttet at afvente et møde i
'styregruppen for økumeni, mission og
religionsmødei', som provsten skulle til senere på
dagen d. 09.09.14., Det forventes at de 35.000 kr.
som er afsat til volontører i 2015, kan spares, fordi
der er et overskud fra tidligere år, som
sandsynligvis kan dække udgifterne til arbejdet i
2014.
Provsten har efter mødet meddelt, at styregruppen
besluttede at bruge overskuddet fra tidligere år i
2014.
Afsat beløb til dette arbejde i 2014 kan således
bruges i 2015, og vi sparer de 35.000 i PUK
kassens budget.
Beløbet er trukket ud af ligningsmidler til drift i
PUK budgettet.

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_
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