REFERAT FRA BUDGETSAMRÅD Mandag d. 7. september 2020 kl. 19-21 i Borbjerg Kirkehus, Naltoftevej 3, Borbjerg
1.

Velkomst v. provstiudvalgsformand Lisbeth Ørtoft.
Lisbeth Ørtoft bød velkommen og takkede for gode budgetsamtaler med menighedsrådene.

2.

Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet samt målsætninger for ligning i de nærmeste
budgetår med bla.:
 Udkast til de endelige drifts- og anlægsrammer
 Låneoversigt
 Aktuelle og kommende projekter
 Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de
fremsendte budgetbidrag. Bilag udleveres på mødet.
Provsten startede med en opfordring til at have et fælles ansvar om at holde modet oppe hos hinanden både i
menighedsrådet og blandt personalet. Desuden en refleksion om, hvordan Folkekirken ændres i denne tid –
om vi får nye vaner og får vi en ”ny” folkekirke?
Provsten gennemgik ovennævnte emner jf. vedlagte slides.
Det forventes, at Holstebro Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Der blev vist grafer om prognosen for udviklingen af befolkningstallet og befolkningssammensætningen i
Holstebro kommune frem til år 2033. Kurven for fødselstal og dødsfald ser ud til at nærme sig hinanden
henimod år 2033, sådan at der ikke vil være en positiv udvikling af befolkningstallet.
Folkekirkemedlemstallet er svagt faldende, men vi kan håbe, at det vil ændre sig, når de mange udskudte
dåbshandlinger, der skulle have været i foråret, bliver foretaget i løbet af efteråret.
Kirkeskatten 2021 er på niveau som i 2018, så der er en nedgangi kirkeskatten fra 2020 til 2021 på ca. 1
mio.Kirkeskatteprocenten fastholdes som den har været siden 2007 på 1,08.
Det er aftalt med Ringkøbing provsti, at den nuværende fordeling af kirkeskatten – efter fradrag af
landskirkeskatten – på 16½/83½ - fra budget 2022 ændres til 14½/85½. Det vil give Holstebro Provsti ca. 1½
mio ekstra. Ringkøbing Provsti har siden 2007 fået en forholdsmæssig stor andel, da andelen – hvis man
regnede i forhold til medlemstal - kun ville udgøre 11%.
Som det fremgår af låneoversigten, vil Holstebro Provsti være gældfri efter 2028, såfremt der ikke optages nye
lån i mellemtiden. Der er dog aftale om, at der optages et stort lån til renovering/tilbyning af Holstebro kirke
inden for de næste år.

3.

Øvrige samarbejder:
 Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
 Teologisk Døgn/Provstiugekursus
 Provstigudstjeneste 2. pinsedag
 Økumeni-, Mission- og Religionsmøde
 Samarbejder vedr. Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i
Holstebro Provsti
 Forsøgsordning: Kirkegårdspulje 2020-2021
 Provstikonsulenter

Provstiudvalgskassen afholder udgifter under formål 60 – fælles formål til de mange samarbejder, som vi er en del af i
Holstebro Provsti.
Formål 40 – forsøgsordning – kirkegårdspuljen er kun anført til 557.000. Årsagen er, at der er overført 243.000 i frie
midler fra samarbejdet om digitale kirkegårdskort i 2019, hvor det var aftalt, at evt. overskud skulle bruges til dette
formål. Puljen er altså på 800.000 i 2021, men 243.000 bruges af provstiudvalgskassens frie midler. På samme måde er

samarbejdet om provstivolontører samt provstigudstjenesten nedskrevet i 2021, fordi bidragene fra 2020 ikke er brugt,
men overføres til 2021. Ligesom de øvrige kirkekasser, har provstiudvalgskassen en udgift til feriepengefonden, som er
angivet på formål 79 og tages også af de frie midler. Af disse grunde kan provstiudvalgskassen budget 2021 holdes på
2.970.300.
4.

Præstelig betjening i Mejdal sogn/Center for Sundhed.

Provsten viste et skema med præstefordelingen i Holstebro Provsti. Det fremgår tydeligt af skemaet, at Mejdal sogn er
topscorer med 3471 folkekirkemedlemmer pr. præst – og tallet er allerede noget større. Provsten har i længere tid
argumenteret overfor biskoppen for, at der blev tildelt ½ præstestilling til Mejdal sogn – finansieret af Viborg Stift.
Der har også i længere tid været drøftet muligheden for at oprette en selvfinansieret ½ præstestilling i forbindelse med
Center for Sundhed i Holstebro. Efter møde d. 2. september 2020 mellem provsten, hospitalspræst Christian Overgaard
Wegeberg, sognepræst Erik Ladegaard og provstiudvalgsformand Lisbeth Ørtoft – og fra Holstebro kommune
borgmester H.C. Østerby, kommunaldirektør Lars Møller og direktør for social og sundhed Lone Becker – var der god
opbakning til denne mulighed.
Sundhedspræsten vil som fagperson kunne repræsentere ”sundhed” på en anden måde end ”sundhed for kroppen” –
nemlig i forhold til at være til rådighed for samtaler mv. for mennesker, der har udfordringer på den ene eller anden
måde. Sundhedspræsten er ikke en konkurrent til de lokale sognepræster, tværtimod, kan han/hun formidle kontakt
videre til den lokale sognepræst.
Derfor arbejdes der videre på at kunne ansætte en fuldtidspræst med 50% sognepræst i Mejdal og 50% sundhedspræst
ved Center for Sundhed. Forhåbentligt er det muligt allerede i 2021. Derfor tildeles Mejdal kirkekasse 250.000 til
budget 2021 til oprettelse af ½ præstestilling.
5.

Det vejledende lønblad.

Der har ved nogle af budgetsamtalerne været drøftet, hvordan afregning kan foregå til den valgte kasserer i
menighedsrådet, som udfører en del af arbejdet som regnskabsfører og derefter videregiver resten af arbejdet til
ekstern regnskabsfører. Det har hidtil været provstiudvalgets holdning, at den valgte kasserer kun kan få udbetalt den
skattefrie godtgørelse på kr. 3.850, når man også har en ekstern regnskabsfører, der skal aflønnes.
Der er dog opstået tvivl om reglerne, da man fx et sted beregner det samlede kassererhonorar ud fra point-tabellen.
Udgiften til regnskabsføreren fratrækkes dette, hvorefter restbeløbet udbetales til den valgte kasserer som
skattepligtigt honorar.
Andet honorar end den skattefrie godtgørelse skal dog altid godkendes af provstiudvalget hvert år ved
menighedsrådets konstituering.
Det undersøges nærmere og der bliver udmeldt, hvordan reglerne er.
6.

Status digitale kirkegårdskort
a) kursus for gravere torsdag d. 24. september 2020 i Måbjerg Kirkehus

Der blev gjort opmærksom på, at der er et opdateringskursus vedr. digitale kirkegårdskort for gravere d. 24.
september 2020. Pt. er der modtaget 4 tilmeldinger.
7.

Kort orientering fra Stiftsrådets arbejde v. Karl Georg Pedersen, Mejdal MR

Karl Georg Pedersen orienterede fra seneste møde i stiftsrådet. Referatet fra dette kan findes på Viborg Stifts
hjemmeside. Der var bla. følgende emner:






Nyt navn for stiftsudvalget for økumeni-, mission- og religionsmøde blev ”Kirken i verden”.
Der udloddes en initiativ-pris 2021 ved stiftsmenighedsstævnet næste år. Der tages imod forslag til
kandidater.
Der er nedsat et udvalg om ”grøn omstilling”
Bevilling af ansøgninger om projekter fx dialog for gymnaiseelever – med det formål at få kontakt med de
unge.
Drøftelser af præstemanglen og løsningsmuligheder
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen underviser pt. 12 §2 elever, der kommer fra 6 forskellige stifter.

8.
9.

Evt.
Afslutning.




Referent Else Marie Sloth Linde

