Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 3. september 2014. Kl. 19.30
Mødested: Bøvling præstegård

BUDGETSAMRÅD
Mødepunkt
1

Redegørelse for de økonomiske forhold i
provstiet.

Beslutning
Provsten redegjorde for de økonomiske forhold i
provstiet.
Budgetarbejdet har været en udfordring i år.
Menighedsrådenes budgetbidrag med ønsker
sammenlagt med provstiudvalgskassens budget
udgjorde et beløb, som var ca. 5.2 mill. større end
det beløb, vi havde at gøre godt med.
Kommunens udskrivningsgrundlag ved
fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 1,27 er:
34.978.000 kr.
Udligningstilskuddet udgør: 4.357.000 kr.
Landskirkeskatten udgør: 4.209.000 kr.
Sidste år justerede provstiudvalget "likviditet stillet
til rådighed af provstiet" Det bliver der ikke rørt
ved i år.
Til gengæld har provstiudvalget trukket de frie
midler, der ikke er disponeret i flere af kasserne for
at få det hele til at hænge sammen. Det har været
nødvendigt, fordi vi aldrig har været udsat for at
skulle finde så store besparelser som i budget 2015.
Mange ønsker på bilag 5 og 6 i menighedsrådenes
budgetbidrag vil ikke kunne indfries i 2015.

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.
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2. Provstiudvalget har haft følgende målsætninger
(prioriteringer):
a. De udmeldte driftsrammer fastholdes.
b. Der spares ikke på helt nødvendige
udgiftskrævende nye projekter.
c. Kirkekasserne får de nødvendige midler, som der
er brug for til den ændrede konfirmationsforberedelse.
d. Ønsker om udgifter til nye kirkelige aktiviteter
imødekommes.
e. Provstiudvalgskassen får de nødvendige midler
til drift af provstikontoret, lønninger til ansatte og
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midler til de samarbejdsprojekter, som
provstikassen finansierer.
f. Ønsker vedr. præsteboliger imødekommes så vidt
muligt af hensyn til præsternes arbejdsglæde.
g. Nødvendige vedligeholdelsesopgaver på
bygningsmassen imødekommes.

3

Menighedsrådenes ønsker om nye større
udgiftskrævende opgaver.

Provstiudvalget indrømmer gerne, at det går hårdt
ud over nogle, mens andre med forholdsvis
beskedne ønsker og synsudsatte arbejder ikke
rammes så hårdt. Når ovennævnte målsætninger jf.
pkt. 2 har været lagt til grund for provstiudvalgets
arbejde med budgetterne, siger det sig selv, at der
er en række ønsker, der ikke kan imødekommes
næste år. Det er især ønsker, der vedrører
kirkegårdene, omsætning af kirkegårdsdiger, nye
bygninger på kirkegårde. m.m. En del af ønskerne
er også udsat, fordi de kræver, at der udarbejdes
projekter som forudsætning for provstiudvalgets
eller stiftsøvrighedens godkendelse. Projekter tager
som bekendt tid i folkekirken. Derfor skønner
provstiudvalget, at det ikke er realistisk, at en del af
de ønskede projekter kan realiseres i 2015.
Provsten nævnte igangværende og kommende
større projekter:
1. Renoveringen af Vandborg præstebolig,
projektet er under udarbejdelse.
2. Fjaltring kirke er under renovering.
3. Bygning af nyt provstikontor, som også skal
være kirkekontor for Bøvling-Flynder-MøborgNees sogne.
4. Ombygning af 2. sal i kirkehuset i Lemvig.
Kaj Gøtzsche kunne tilføje følgende kommende
projekter:
Renoveringen af Lemvig kapel
Indvendig renovering af Heldum kirke
Helhedsplan for Lemvig kirkegård.

4

Drøftelse af rammebevillingen til de enkelte
kasser.

Der var følgende indsigelser mod provsitudvalgets
udmelding af drifts- og anlægsrammebevilling:
Bøvling:
Man går ud fra, at man får de midler der skal til i
forbindelse med bygningen af provstikontoret.
Bygningen bliver sandsynligvis dyrere end først
antaget.
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)
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'Plæneklipper i Ramme, som kan køre på kuperet
terræn': 30.000 kr. (Der er allerede bevilget 30.000
kr. til plæneklipper)
Formanden gav samtidig udtryk for, at man gerne
vil holde et møde med provstiudvalget ang. den
fremtidige driftsrammebevilling.
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.
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.
Nørlem:
Der blev gjort indsigelse imod, at provstiudvalget
har trukket 200.000 kr. af de frie midler.
Man har haft ekstra udgifter til udbedring af
belysningen ved kirken, ligesom stormen Bodil har
kostet.
Man vil gerne beholde 100.000 kr. af de frie
midler.
Provstiudvalget har reduceret lønudgifterne med
30.000 kr. i forbindelse med ansættelse af ny
organist i Nørlem.
Formanden mener ikke, der er nogen besparelse at
hente her.
Vandborg:
Formanden oplyste, at det afsatte beløb til renter og
afdrag vedr. stiftsmiddellånet til renovering af
Vandborg præstebolig ikke holder.
Det endelige renoveringsprojekt bliver dyrere end
antaget i skitseprojektet.
I forbindelse med dette punkt blev det besluttet, at
abonnementet vedr. Videntjenesten for Park og
Landskab skulle opsiges fra 2015, og PUK
budgettet kan dermed reduceres med 13.000 kr.
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Meddelelser ved provsten.
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1. Husk, at bevilling af penge til det kommende års
budget ikke er ensbetydende med, at projektet er
godkendt. Projekter skal godkendes henholdsvis af
provstiudvalget og/eller stiftsøvrigheden. Forenklet
sagt er det sådan, at projekter indenfor
kirkegårdsdiget ved kirken eller på kirkegården,
inkl. omsætning af diger, skal godkendes af
Stiftsøvrigheden. Projekter udenfor
kirkegårdsdiget, mandskabsbygninger og
præsteboliger, skal godkendes af provstiudvalget.
Man kan finde de nødvendige informationer på
provstiets hjemmeside, som man opfordres til at
bruge, hvis man har et projekt, der kræver
godkendelse af de kirkelige myndigheder. Klik på:
www.lemvigprovsti.dk. Derefter på bjælken: For
menighedsråd. Derefter: Byggesager.
2. Sørg for, at bilag bliver attesteret. Revisor er
meget opmærksom på dette.
3. Efterhånden er der sikkert udarbejdet
kørselsbemyndigelser til de ansatte rundt omkring.
Revisor er p.t. meget opmærksom på
kørselsgodtgørelse især til vikarer, som også skal
have en kørselsbemyndigelse, hvis de kører til
statens høje sats. Det er tungt arbejde, hvis
menighedsråd, hver gang der er gjort brug af en
vikar skal udarbejde en kørselsbemyndigelse til
vedkommende. Kørsel er den lave sats, hvis der
ikke er udarbejdet en kørselsbemyndigelse. Ellers
risikerer I en revisorbemærkning. For at undgå
ubehag har man i det vejledende lønblad foreslået,
at kørselsudgifter gives i form af et tillæg til
udgiften til vikarer. Vælger I det, er vikarens kørsel
en sag mellem vikaren og skattevæsenet (=kørsel
mellem hjem og arbejde).
Anette Flyvholm nævnte på mødet, at revisor har
oplyst, at kirkeministeriet har ændret holdning hvad
angår vikaraflønning og retten til at modtage
skattefri kørselsgodtgørelse.
(Vi har efterfølgende bedt revisor lave en skrivelse
ang. dette. Skrivelsen bliver sendt ud til alle
menighedsråd)
Anette nævnte også, at man skal være opmærksom
på, at der netop er lagt en nyhed op på DAP'en ang.
revisors aflevering af revisionsprotokollen. Den
bliver lagt i dataarkivet, og menighedsrådene skal
hente den her under menuen ”Regnskab,
menighedsråd".
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4. Menighedsrådene opfordres til, at gøre brug af
personalekonsulent Louis Torp, når der skal laves
ansættelsesbeviser, samarbejdsaftaler, opslag af
stillinger, ændringer i kirkefunktionærernes
stillinger, udfærdigelse af arbejdsbeskrivelser og
afskedigelser rundt omkring i provstiet. Louis er
meget kyndig på regler og overenskomster, og han
er til for at aflaste menighedsrådene med det, der
ikke har med kirkens liv og vækst at gøre. Ved at
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning
inddrage ham i tide kan han være med til at
forebygge konflikter og i det hele taget have en
formidlerrolle mellem menighedsråd og ansatte.
Louis holder regelmæssige møder med og kurser
for kontaktpersonerne. Han har lavet et katalog til
samarbejde på tværs, hvor han har udviklet
samarbejdsmodeller for organisterne, som vil
indebære en reduktion af vikarudgifterne, hvis
samarbejdet iværksættes. Det går vist nok lidt trægt
med at få det skudt i gang. Men i Bøvling-FlynderMøborg-Nees iværksættes det fra 1. oktober i år.
Tanken er, at de 2 organister skal samarbejde om
gudstjenester og kirkelige handlinger, og at
organisten følger præsten, når den ene af præsterne
har fri. Det giver flere frisøndage til organisterne.
Det er sidegevinsten ved det. Provsten opfordrer til,
at organister samarbejder, dér hvor præsterne deler
rådighedstjeneste med hinanden. Der er ingen
fornuftig grund til, at der er 2 organister på arbejde,
når der kun er 1 præst, der er det.
I forlængelse af dette pkt. opfordrede Kaj Gøtzsche
til, at kontaktpersonerne bakker op om erfamøderne
som personalekonsulenten arrangerer.
Det er ikke rimeligt, at der kun, som sidst, kommer
4, hvoraf kun en enkelt havde meldt sig til.
5. Der er nu ansat en korleder i provstiet, Sisse
Skovbakke, som skal arbejde på 3 skoler i
provstiet: Bøvling Friskole, Klinkby skole og Nørre
Nissum skole, og forsøge at oprette børnekor, som
alle kan få glæde af rundt omkring i kirkerne. Det
var planen, at korlederen skulle have været ansat til
1. januar i år, men hendes stilling krævede en
række dispensationer fra menighedsrådsloven for at
Kirkeministeriet ville godkende stillingen, som
finansieres af provstiudvalgskassen. Sisse
Skovbakke blev ansat pr. 1. august. Lønudgiften er
sparet indtil da, og besparelsen er med til at
reducere provstiudvalgskassens budget i 2015.
Sisse Skovbakke er ansat i en forsøgsperiode, som
udløber med udgangen af 2015. Hendes arbejde vil
blive evalueret om et år. Der var en omtale af
hende i Lemvig Folkeblad d. 25.august.
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6. Organisterne har i indeværende år ønsket et nyt
initiativ, hvor organister, præster og kirkesangere
mødes 1-2 gange om året for at drøfte fælles
anliggender som gudstjenesteudøvere og for at lære
nye ting af fælles interesse. Man har haft én aften i
indeværende år, hvor man indledte med at spise
sammen og forsøgte at lære hinanden at kende. Da
det var organisternes initiativ, blev de sat på
opgaven med at tilrettelægge program for aftenen.
De havde bedt Erling Lindgren, organist i Lemvig
kirke om at præsentere et udvalg af nye salmer,
som er lavet, efter at den nye salmebog udkom i
2003, hvorefter vi sang de præsenterede salmer.
Provstiudvalget bevilgede 3000 kr. til aftenen, som
mundede ud i et ønske om at kunne fortsætte med
lignende arrangementer næste år. Provstiudvalget
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har bevilget 5000 kr. i budget 2015 til afholdelse af
1 eller 2 møder til betaling af fortæring og evt. en
indbudt foredragsholder. Der nedsattes på sidste
møde et ad hoc udvalg, som tilrettelægger næste
aften, som er den 28. januar 2015. Udvalget består
af Birgitte Krøyer, Poul Erik Knudsen og Erling
Lindgren.
7. 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. Det gælder ved de etårige
gravstedsvedligeholdelsesaftaler, og de ydelser,
som kirkegården i øvrigt anmodes om at udføre, så
kirkekassen får de indtægter, som den skal have for
at formindske underskuddet på kirkegårdsdriften.
Graverne eller kirkeværgerne skal sørge for, at den
lokale prisliste på kirkegårdens ydelser opdateres
hvert år i GIAS - systemet. Ligeledes udsender
provstiudvalget Det vejledende Lønblad, som er
ved at blive opdateret.
8. I provstisamarbejdet for Mission og
religionsmøde er der holdt udsendelsesmarkering
søndag d. 24. august for volontør Maria Hoffmann,
som rejser til Indien d. 16. september. Volontøren
er udsendt i 3 måneder, og fra januar til marts kan
man få hende til at medvirke ved
konfirmandundervisning m.m. I må gerne opfordre
præsterne til at bruge volontøren, så
konfirmanderne får et frisk pust udefra. Maria
Hoffmann har tidligere været volontør i Jerusalem.
Hun vil helst af sted alene. Det får hun lov til. Det
er Danmission, der sammen med styregruppen for
mission, som står bag hende. Maria skal Arbejde i
Arcot - kirken, som har et arbejde blandt børn, der
er droppet ud af skolen. Disse børn arbejder kirken
med at få tilbage på skolebænken igen.
9. Nogle af menighedsrådene har fået
revisorbemærkninger om, at I ikke må give
julegaver til ansatte, tage ægtefæller med på
studieture, uden at de betaler for det og heller ikke
til julefrokoster, hvis I holder sådanne, men I må
kun give lejlighedsgaver, d. v. s. gaver til de ansatte
ved runde fødselsdage og evt. sølvbryllupper. Man
har i provstekollegiet besluttet, at tage problemet
op med revisoren ved det årlige møde med ham.
Flere i forsamlingen gav udtryk for frustration over
revisorbemærkningerne i forbindelse med
årsregnskab 2013, da de fleste bemærkninger
betragtes som bagateller.
10. Hvis nogen ønsker at se provstiudvalgskassens
budget, kan man maile til provstisekretæren, som
så sender det elektronisk.
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11. Referater fra PU-møder ligger på provstiets
hjemmeside.
12. Sidste skoledag inden jul falder i år på en
mandag. Det er præsternes og kirkebetjeningens
faste fridag. Menighedsrådene skal derfor huske at
varsle kirkebetjeningen senest 1 måned før, for at
de er pligtige til at møde op til juleafslutningen
mandag d. 22. december.

6

Eventuelt.

Kaj Gøtzsche nævnte "det gode møde" som
afholdes i Lemvig provsti d. 4. november 2014.
"Det gode møde" afholdes efter samme koncept i
henholdsvis Lemvig, Struer og Holstebro provstier.
Kaj Gøtzsche sidder i udvalget vedr. planlægningen
af disse møder, og han forventer, at man, hvis man
er forhindret i at deltage i mødet, som afholdes i
Lemvig provsti d. 4. november, vil have mulighed
for at deltage i et af de andre provstier.

Referatet godkendt:
_________________________________________________________________________________
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