Mødereferat Ekstraordinært budgetsamrådsmøde for sognene i
Vesthimmerlands Provsti
Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 19.00
i Aars Kirkecenter, Kirkepladsen 6, Aars

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Afstemning om vedtægt for oprettelse af en pulje på kr. 2.000.000 til renovering af diger og
mulighed for at ansøge om midler til at udarbejde kirkegårdsplan i forbindelse med
omlægning af kirkegården.
3. Afstemning om vedtægt for oprettelse af en pulje på kr. 600.000 til et fælles diakoni projekt i
provstiet.
4. Afstemning om oprettelse af Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerlands Provsti. Punktet
udgår, hvis punkt 3 ikke bliver vedtaget.
5. Evt.

Ad. 1. Velkomst
Provst Hanne Petersen bød velkommen og informerede om aftenens dagsorden.
Der blev orienteret om afstemningsreglerne.
På det ekstraordinære budgetsamråd har hvert menighedsråd (MR) én stemme, som vægtes i
forhold til antal valgte i menighedsrådet. Beslutning træffes ved kvalificeret flertal, hvilket er 2/3 af
de fremmødte.
Der var i alt fremmøde svarende til 132 stemmer.
For godkendelse af afstemning skal 88 stemmer således stemme for - svarende til 2/3 af 132.

Ad. 2.
Afstemning om vedtægt for oprettelse af en pulje på kr. 2.000.000 til renovering af diger og
mulighed for at ansøge om midler til at udarbejde kirkegårdsplan i forbindelse med omlægning af
kirkegården.
Provsten fremviste dias med udkast til vedtægter.
MR fik mulighed for at komme med spørgsmål / kommentarer inden afstemning.
Bl.a. blev der nævnt:

Den afsatte sum vil blive fratrukket i midlerne, som ellers kunne blive uddelt og brugt til andre
formål, bl.a kirkelige aktiviteter.
Bekymring for at pengene blev brugt til udarbejdelse af kirkegårdsplaner og dermed færre penge til
digeprojektet.
God ide med puljeordning, for derved at få klarhed over hvilke diger skulle omlægges og hvilke
kunne vente, og samtidig kunne der måske blive en økonomisk besparelse ved større opgave.

Afstemning: 57 vægtede stemmer stemte for og dermed blev forslaget forkastet.

Ad. 3:
Afstemning om vedtægt for oprettelse af en pulje på kr. 600.000 til et fælles diakoni projekt i
provstiet.
Provsten fremviste dias med udkast til vedtægter.
MR fik mulighed for at komme med spørgsmål / kommentarer inden afstemning.
Bl.a. blev der nævnt:
Bekymring for at projektet blev hastet igennem. MR ønskede bedre forundersøgelse om, hvilke
erfaringer havde man andre steder.
Stort behov for diakoni i provstiet, hvilket også kunne indebære samarbejde med kommunen, som i
forvejen har opgaver med eksempelvis udsatte børn.
MR udtrykte glæde for, at man her tænkte på diakoni og mennesker. Ofte var der mere fokus på
økonomi og mursten.

Afstemning: 107 vægtede stemmer stemte for og dermed blev forslaget godkendt.

Ad. 4:
Afstemning om oprettelse af Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerlands Provsti.
Punktet udgår, hvis punkt 3 ikke bliver vedtaget.
MR fik mulighed for at komme med spørgsmål / kommentarer inden afstemning.

Bl.a. blev der nævnt:
Bekymring for at projektet blev hastet igennem. MR ønskede bedre forundersøgelse om, hvilke
erfaringer havde man andre steder.
Bekymring for om der var mulighed for at finde de frivillige personer, til netop dette området. Ofte
var der ellers problemer med frivilligt arbejde i foreningslivet.
En stor del af forarbejdet består i at finde de frivillige i provstiet, som vil bidrage til dette projekt.
Selv om forslaget blev forkastet nu, var der mulighed for at undersøge forholdene hos provstier,
som allerede har det i brug, og dermed arbejde videre på projektet i foråret 2017.

Afstemning: 45 vægtede stemmer stemte for og dermed blev forslaget forkastet.

Ad. 5: Evt.
På forespørgsel fra provsten viste MR - ved håndsoprækning - interesse for, at der arbejdes videre
med ideen om Folkekirkens Familiestøtte.
Evt. mødeindkaldelser skal dog ud i god tid, så man også har mulighed for at deltage i
arrangementet.
Provsten foreslog, at man ventede til foråret med evt. kommende møder, hvor de nye MR så også
kan deltage.

Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent:
Provstisekretær Birgit H. Christensen

