Mødereferat Budgetsamrådsmøde for sognene i
Vesthimmerlands Provsti
Tirsdag den 30. august 2016, kl. 19.30
i Farsø Sognehus, Søvej 3, Farsø

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet.
a) Indlånsrente og konsekvens
b) 5% bevillinger
c) Kommende projekter
3. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de
fremsendte budgetbidrag.
4. Provstiudvalgskassens budget.
a) PUK kassen
b) Vedtægt for Samarbejdsaftale for Diger og udarbejdelse af kirkegårdsplaner.
c) Vedtægt for Samarbejdsaftale for Diakoni.
5. Orientering fra Provstiet.
6. Menighedsrådsvalg.
a) Personalekonsulent Helle Bjerregaard.
7. Evt.
8. Afslutning.

Ad. 1. Velkomst
Provst Hanne Petersen bød velkommen og informerede om aftenens dagsorden.
Provsten spurgte til, om menighedsrådene kunne godkende, at de to vedtægter under pkt. 4 b + c kunne
behandles.
Mogens Brinck, Aars, ønskede, at der blev indkaldt til et nyt møde, så menighedsrådene havde tid til at sætte
sig ind i de to punkter, inden det skulle behandles.
Erling Vingborg, Løgstør, tilsluttede sig dette ønske.
De øvrige menighedsråd var samtykkende og dermed udgik disse to punkter.
Provsten gjorde opmærksom på, at hun ville komme tilbage til disse punkter med uddybende forklaringer.

Ad. 2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet
Provsten fremviste plancher vedr. den økonomiske situation i provstiet.
a) Indlånsrente og konsekvens
Oversigt over hvilken konsekvens den ændrede indlånsrente havde for hver enkelt kirkekasse blev fremlagt.
b) 5% bevillinger
Oversigt over bevilgede 5% midler i 2015 og første halvår 2016 blev fremlagt.
c) Kommende projekter
Oversigt over igangværende og afsluttede større projekter blev fremvist.
Oversigt over godkendte, men ikke igangsatte projekter blev fremvist.
Oversigt over emner på langtidsplanen blev fremvist.
Ad. 3. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de
fremsendte budgetbidrag
Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte
budgetbidrag blev fremlagt.
- Allerede indregnet/brugt via 5% midlerne.
- Nye forhøjelser af den årlige ligning.
- Nogle MR kompenseres delvist eller helt for rentetab.
- Engangsbeløb, der overføres automatisk primo januar 2017.
- Engangsbeløb, der udbetales over anlægsrammen.
- Budgetønsker, der udbetales efter indsendt regning.
- Bevillinger – efter kig på langtidsplanen.
Puljer til hhv. diger og diakoni – dette blev omtalt, men som tidligere anført er dette udsat.
Hardy Christensen, Haubro, spurgte til den generelle renteændring.
Erling Vingborg, Løgstør, redegjorde for, at grundet det fortsatte faldende renteniveau kommer der store
kursgevinster, idet der sker en udlodning, da man som bekendt ikke må samle til huse, ligesom han
redegjorde for, hvad der efterfølgende vil/kan ske i forbindelse med en eventuel rentestigning, som vil/kan
komme på et tidspunkt.
Mogens Brinck, Aars, fremkom med kommentarer til fordeling af ligningsmidlerne.
Mogens Brinck var uenig i måden, der blev uddelt midler på ifm rentetabet.
Han mente, at alle kirkekasser skulle kompenseres på samme måde. Han brød sig ikke om, at de MR som
havde midler blev straffet for at spare op, idet de så ikke fik kompensation.
Han mente endvidere, at den mekaniske fremskrivning på 2% resulterede i, at der ikke er animering for at
ændre og dermed forbedre måden at håndtere og disponere kirkekassen på.
Han mente også, at de hjemfaldne gravstedskapitaler helt skal ud af ligningsmodellen.

Erling Vingborg, Løgstør, gav her udtryk for, at der var en historisk 30 års forskydning, hvorfor det ikke var
korrekt.
Mogens Brinck gjorde opmærksom på, at der er mange små sogne, og de er meget dyre i drift. Dette burde
der kigges på.
Endvidere ønsker han kirkeskatten nedsat med 0,01 %.
Sluttelig kom han med ønske, om at der burde være flere møder som disse, men der skulle være mere
indflydelse til menighedsrådene. Derfor anbefalede han, at menighedsrådene overvejede dette næste gang,
der skal stemmes om, hvorvidt budgetsamrådet skal være besluttende el. orienterende.

Arne Mogensen, Fjelsø, synes det er fint, at gravstedskapitaler er med i udregningsmodellen. Den samlede
kirkelige ligning ville forblive det samme samlet set, idet man så ville medregne det på anden måde.
Erling Vingborg, Løgstør, tilsluttede sig Mogens Brincks holdning for så vidt angik uddelingen af
rentekompensationen, hvor nogle menighedsråd fik dækket og andre ikke gjorde. Det virkede lidt for
tilfældigt.
Gravstedskapitalerne er neutrale i denne udregning og Erling Vingborg tilbød at orientere omkring dette,
hvis det ønskes.

I forbindelse med pulje til digerne gav Morten Mejdahl, Oudrup udtryk for, om man måske helt kunne
undvære digerne. I gamle dage blev digerne lavet for at undgå kreaturer gik der, og i dag hegnes disse ind.
I forbindelse med kommentar fra provsten om udmeldinger af folkekirkens, ville Morten Mejdahl gerne have
pålyst, hvor mange der reelt er udmeldt, hvis der ses bort fra begravelser.
Det kan her oplyses, at pr. 1. august har Viborg Stift haft 697 udmeldelser i år.
På landsplan har der været 14.000 pr. 1. august mod sidste års 10.000 for hele året.

Anni Johansen, Blære, tilsluttede sig, at gravstedskapitalerne skulle forblive i modellen.
Hun mente, at modellen ved uddeling af midler skulle revideres. Hun oplyste, at flere regnskaber blev
indsendt med underskud bl.a. i forbindelse med rentepåvirkningen.

Ad. 4. Provstiudvalgskassens budget
a) PUK kassen
Provstiudvalgskassens budget blev fremlagt.
Det blev orienteret om fælles formål for hele provstiet.
b) Vedtægt for Samarbejdsaftale for Diger og udarbejdelse af kirkegårdsplaner.
Der blev orienteret om, hvordan den påtænkte pulje kan benyttes til renovering af provstiets diger samt
udarbejdelse af planer for omlægning af kirkegårde.
Erling Vingborg kommenterede dette og mente ikke, at processen blev ændret blot ved oprettelse af en
pulje. Dermed blev det blot ”en pulje i puljen”.
Hertil svarede provsten, at det var tanken, at opgaverne skulle tages i den rigtige rækkefølge.

Tove Pia Faarkrog, Haubro, nævnte, at det var ønskeligt at samle denne opgave bl.a. i forbindelse med
ekspertisen.
Erling Vingborg gav udtryk for, at hvis et MR ikke ønsker at være en del af denne aftale, behøvede man vel
ikke at stemme om aftalen.
Dette mente provsten dog blev problematisk, for hvordan skulle puljen så fordeles, var det blandt alle eller
kun blandt de menighedsråd, som havde tilsluttet sig aftalen.

c) Vedtægt for Samarbejdsaftale for Diakoni.
Missionsbefalingen blev oplæst og denne hviler på diakoni.
Det blev oplyst om stiftelsen af Folkekirkens Familiestøtte og det var påtænkt, at der skal ansættes en
konsulent. Der er afsat 600.000 kr. til projektet.
Der afholdes møde i Distriktsforeningen d. 14. september, hvor der vil blive oplyst om diakoni projektet.
Provsten opfordrede alle til at deltage i dette møde.
Jette Olsen, Blære, kunne ikke udtale sig om dette projekt, inden hun har læst om det. Hun gav dog udtryk
for, at det er ømtåleligt område, som skal tilgås med den største forsigtighed, herunder hvordan vil man
håndtere tavshedspligten.

Ad. 5. Orientering fra Provstiet
Årshjul blev fremvist.
Bilag 5 og 6 skal udfyldes, ligesom målsætningen også gerne skal fremgå.
Skriv hvis de likvide midler er hensat til et bestemt formål.
Afsæt et beløb til præsteboligen, for der kommer ind i mellem uforudsete udgifter hertil.
Skriv ikke et ønske på, hvis kirkekassen selv har midlerne til at betale det.
Volontør, Marie Riisgaard-Jensen, er sendt til Tanzania via Brødremenigheden.
Brug hende til foredrag mv. Det koster kun 300 kr.
Diakoni møde i sognehuset Hvalpsund, den 14. september, kl. 17.45.
Takstberegning – et minikursus med ny takstberegning. Der er stadig mulighed for tilmelding!
Revisionsprotokollatet. Provstiet har ikke modtaget samlet oversigt fra revisorerne endnu.
Børnenes sorggruppe i hhv. Aars og Løgstør.
Barnets Blå Hus.
Indskydergarantiordningen gælder ikke for provstier og menighedsråd, gældende pr. juli 2015, hvilket netop
er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Ad. 6. Menighedsrådsvalg
Husk at gå ind på DAP og indtaste antallet af kandidater til menighedsrådsvalget – sidste frist d. 1.
september. Indtastningen sker under fanen ”Håndbøger”, vælg herefter ”Valgvejledning” og ”Åbn
kandidatsystemet”.

Hjælp kan også fås hos Viborg Stift, Susanne Enevoldsen, tlf. 86620911 el. 87262174, ligesom de også vil
påtage sig indtastningsopgaven.

a) Personalekonsulent Helle Bjerregaard.
Helle Bjerregaard oplyste om, hvor vigtigt det er med en god overdragelse af sager og dokumenter til det
nye menighedsråd.
Menighedsrådene er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven, og det betyder reelt, at alle kan
begære aktindsigt i menighedsrådenes sager / dokumenter.
Dette kræver et velordnet arkiv, og dette kan eksempelvis være elektronisk på DAP.
Gem dog ikke fortrolige dokumenter i arkiv på DAP, hvis flere har læseadgang hertil. I stedet kan man
gemme fortrolige dokumenter på en ekstern harddisk eller lignende.
Fysiske mapper og papirer skal være i aflåst rum/skab/skuffe.

Ad. 7. Evt
Der fremkom intet under dette punkt.

Ad. 8. Afslutning
Mødet sluttede med en sang og fælles fadervor.
Mødet sluttede ca. kl. 21.50.

Referent:
Provstisekretær Birgit H. Christensen

