Kalundborg Provsti
Finderupvej 18, 4270 Høng
Tlf.: 5885 2250/5885 2209
E-mail:
kalundborg.provsti@km.dk

Finderup den 28. august 2017

Referat af budgetsamråd den 22. august 2017
Dagsorden:
1. Beslutning om flytning af kompetencen fra Provstiudvalget til budgetsamrådet (besluttende
samråd) Følgende kompetencer kan flyttes: 1) Fastsættelse af de overordnede målsætninger
for udgifter og ligning i et flerårigt perspektiv – 2) Fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes- og præsteembedernes drift og anlægsbevillinger – 3) Fastsættelse af ligningsbeløbet til kommenens kirkekasser – 4) afsættelse af beløb til 5% -midler.
2. Skal personalenormeringen for Provstiet fastlægges af Provstiudvalget eller forblive hos det
enkelte menighedsråd.
3. Belysning af de økonomiske forhold i provstiet.
4. Drøftelse af målsætning for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv.
5. Drøftelse af menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver.
6. Ændring i rateudbetaling til kalkning af kirker.
7. Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand for præsterne
8. Præstegårdsprojekt.
9. Regnskab over 5% midler
10. Evt.
11.
Ad punkt 1:
Der skal ikke være besluttende budgetsamråd
Ad punkt 2:
PU skal ikkeovertage personalenormeringen for MR
Ad punkt 3.
Formanden gennemgik kommunens andel af beslutninger omkring kirkeskatten.
Derudover blev kommunens skatteindtægter, der er grundlag for vores midler, gennemgået.
Derefter blev den økonomiske oversigt gennemgået.
Ad punkt 4:
Formanden orienterede om Provstiudvalgets intentioner med drift og anlæg for budgetåret 2018.
Provstiudvalget vil fremadrettet prioritere synsudsattearbejder, energi, adgangsforhold ved kirkerne
og kirkemure.
Gierslev foreslår, at der kommer hjælp til udfærdigelse og forhandling af forpagtninger. Provstiudvalget mener stadig, at det er Gefion, der skal hjælpe i denne situation.
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Ad. Punkt 5:
Formanden gjorde klart, at det er en fordel for Provstiudvalget, at menighedsrådene har deltaget i
konsultationerne med Provstiudvalget.
Nyvang gjorde opmærksom på, at det kunne være hensigtsmæssigt at anskaffe en Provsti lift - dog
kan det være et problem at der skal en uddannet fører på.
Ad punkt 6:
Der blev orienteret om, at kalkningsmidlerne fra 2018 bliver udbetalt i 2 rater 1. halvår og 2. halvår.
Provstiudvalget vil prøve på at få dette til at lade sig gøre med anlægsmidlerne
Samrådet er enige om at kapellerne skal kalkes samtidig med kirkerne. Altså indgå i kalkningsturnussen.
Der var debat omkring de kirker, der ikke skal kalkes, de skal have en anden form for vedligeholdelse. Provstiudvalget arbejder med sagen.
Der blev afholdt en uformel tilkendegivelse om der skal kalkes både kirke, mure og kapeller samtidig.
Ad punkt 7:
Præsternes arbejdsmiljørepræsentant orienterede om:
Både Provsten og Christina Morsing er havnet i Stiftets arbejdsmiljøudvalg.
Repræsentanten orienterede om rapporten omkring mobning, både af præster og af andre ansatte i
kirken. Der er en større andel mobbesager i kirkeministeriet end blandt de andre ministerier.
Nyvang foreslår, at Provstiudvalget fx laver et kursus eller kursusdag omkring emnet.
Der var en generel debat om emnet - bl.a det problem, at mange af vores medarbejdere går alene, og
dermed er meget ensomme.
Provstiudvalget opfordrer Menighedsrådene til at tage emnet alvorligt. Der er uddelt en pixi bog omkring samarbejdet mellem Præsten og menighedsrådet.
Provsten gør opmærksom på, at ansøgerfeltet til præstestillinger bliver mindre og det derfor er vigtigt, at menighedsrådene er på forkant med situationen.
Ad. Punkt 8:
Formanden for præstegårdsudvalget orienterede om udvalgets arbejde.
Der var en generel debat omkring radon i bl.a. præstegårde
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Ad punkt 9:
Formanden orienterede om forbruget på 5% midlerne.
Ad punkt 10:
Der blev orienteret om skole-kirketjenesten, de bliver godt modtaget - pt er der ca. 400 klasser tilmeldt i skoletjenesten
MR vil gerne have at Provstiudvalget afholder et møde mellem menighedsrådene og de nye revisorer.
Der blev slået slag for udviklingen af grøn kirke.
Referent:
Dorthe Fried Pedersen

