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2009 / Budget 2018
Fastlæggelse og godkendelse af de
endelige drifts- og anlægsrammer 2018 for
de kirkelige kasser i Holstebro Provsti.
Hovedtal for de overordnede beløb for
budget 2018:
Kirkelig ligning til drift
Kirkelig ligning til anæg
Provstiudvalgskassen
5 % midlerne
Til sognene i Ringkøbing Provsti
Landskirkeskat 2018

49.063.419
8.848.838
1.875.325
1.500.000
12.110.720
11.745.539

Det samlede ligningsbeløb, der
meddeles Holstebro Kommune
udgør kr. 85.143.841
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732 / Provstiudvalgskassen – budget
2018
Forslag om, at der fra og med det nye
provstiudvalgs tiltræden d. 1. november
2017 ikke udbetales fast honorar til
provstiudvalgsformanden. Der udbetales
diæter til alle provstiudvalgsmedlemmer
efter gældende bekendtgørelse nr. 1427 af
30-11-2016. Det budgetterede beløb til
honoraret udgør kr. 25.000. Bilag
På budgetsamrådet var der enighed om at
indgå i samarbejdsaftalen mellem
provstierne i Viborg Stift om økonomisk
støtte på op til kr. 25.000 til FKTV
gældende for 2018 og 2019.
Provstiudvalgskassens budget 2018 vil
dermed kunne holdes på samme beløb,
som udmeldt i budgetbidraget.
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2134 / Kvartalsrapport 2. kvt. 2017
Godkendelse af kvartalsrapporten for 2. kvt.
2017 for samtlige kirkekasser. Bilag
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2135 / Lokalplan nr. 1131 – Boligområde
ved Idom Kirkevej, Idom
Meddelelse om forslag til lokalplan nr. 1131
vedr. Boligområde ved Idom Kirkevej, Idom.
Forslaget offentliggøres i perioden 30-082017 til d. 25-10-2017.
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp
?planid=3790847&plantype=20&status=F
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2136 / Høring over betænkning
1567/2017 om menighedsrådsvalg i
fremtiden
Udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig
valgform har nu afsluttet sit arbejde og
udarbejdet den vedlagte betænkning
1567/2017 om en fremtidig valgform til
menighedsrådsvalg i folkekirken. Kapitel 2
indeholder en kort sammenfatning af
udvalgets arbejde, mens kapitel 8
indeholder en mere udførlig beskrivelse af
udvalgets overvejelser og anbefaling.
Høringsfristen er søndag d. 1. oktober
2017. Bilag

Til orientering
6

1252 / Måbjerg-Ellebæk præstebolig
a) Viborg Stifts bemærkninger til MåbjergEllebæk præstegårdsudvalgs
rådgivningsaftale i forbindelse med om- og
tilbygning af præsteboligen Folden 51. Bilag
b) Viborg Stiftsøvrigheds godkendelse af
Måbjerg-Ellebæk menighedsråds
ansøgning om forhøjelse af tidligere
bevilget lån til køb af og om- og tilbygning til
præsteboligen Folden 51, så det samlede
lån udgør kr. 5.000.000. Forhøjelsen af
lånet er givet under forudsætning af, at
salgssummen for præsteboligen Ravelsvej
20 anvendes til ekstraordinært afdrag på
lånet. Bilag
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