Referat fra indledende budgetsamråd
onsdag den 1. marts 2017 i Klostergården

1. Aftenssang i Klosterkirken
2. Velkomst
Provst Annette Bennedsgaard bød velkommen.
2. Temaarbejde (D)
Politisk chef Flemming Vium Nielsen fra Landsforeningen af Menighedsråd holdt oplæg om
mulighederne i det nye lovforslag ”Forslag til Lov om forsøg i Folkekirken”.
Der bliver lanceret 2-4 forsøg i foråret, hvor menighedsrådene kan tilmelde sig.
Yderligere materiale om ”Menighedsråd på jeres måde” kan også findes på www.kora.dk.
3. Provstens hjørne (O)
Provst Annette Bennedsgaard gav eksempler på, hvordan der i Horsens Provsti arbejdes med
provstiudvalgets vision og skabes gode rammer gennem:
 Besindelse
 Samarbejde
 Mod
4. Spåkoner og statistikker (D)
Provst Annette Bennedsgaard gennemgik flere statistikker fra bl.a. Danmarks Statistik.
Statistikkerne omhandlede bl.a.: Befolkningsfremskrivning for Horsens Kommune,
Medlemmer af folkekirken i Horsens Provsti og i Danmark, Ind- og udmeldelser af
folkekirken i Horsens Provsti og i Danmark, Døbte, Kirkelige vielser, Konfirmander,
Begravelser samt Kirkelige handlinger i Horsens Provsti.
5. Værd at vide om budget og budgetproces (O)
Provstiudvalgsmedlem Preben Egeholt gennemgik:
 Budgetprocessen
 Økonomiske Principper for Horsens Provsti
 Anlægsønsker fra ide til virkelighed
 Frie midler
 Fast årlig bevilling til anlæg via driften
6. Oplæg og samtale om økonomisk rammeovervejelser fremadrettet (O)
Der var samtale ved bordene om økonomiske rammeovervejelser fremadrettet.

Side 2
7. Økonomiske oversigter (O/D)
Provstiudvalgsmedlem Jette Christensen gennemgik:
 Anlægsplanen for Horsens Provsti i et femårigt perspektiv - 2016-2020
 Menighedsrådenes 5 års plan
 Ønsker/bevilling til anlæg 2007-2017
 Lønudvikling i 2013-2017 i % af drift
 Selvfinansieringsgrad ved kirkegården
 Selvfinansieringsgrad 2013-2015
 Kirkekasserne 2017 og 2018
8. Budget 2018 (O)
Provst Annette Bennedsgaard beskrev baggrunden for, at provstiudvalget har besluttet at
nedsætte kirkeskatten for Horsens Provsti i 2018.
Der var herefter samtale ved bordene om provstiudvalgets beslutning, hvor der var opbakning
til beslutningen om, at kirkeskatten for Horsens Provsti nedsættes i 2018.
9. Gensidig orientering og eventuelt (O)
Provst Annette Bennedsgaard orienterede om, at der er valg til provstiudvalg og til stiftsråd i
sensommeren 2017.
Foredragsrækken ”Luther & Lagkage”, som er afholdt i forbindelse med reformationsjubilæet,
er blevet taget rigtig godt i mod, og der har været stor tilslutning til de foredrag, der nylig er
afholdt.
Sognepræst Hanne Henriksen orienterede om projekt ”Kirken i midtbyen”. Projektet er opstået,
fordi der mangler tilbud til gruppen af 20-40 årige. Der vil blive ansat en præst for en 2-årig
periode. Getsemanekirken bliver tilknyttet projektet. Der vil endvidere blive etableret en
bestyrelse og styregruppe for projektet.
Provst Annette Bennedsgaard gennemgik herefter vigtige datoer for 2017-2018:





Indledende budgetsamråd
Kursus om folkekirkens økonomi
Kursus for alle menighedsrådsmedlemmer
Valg til provstiudvalg






Afsluttende budgetsamråd
Kursus for kontaktpersoner
Formandsmøde
Reformationsgudstjeneste

1. marts 2017
19. april 2017
6. maj 2017
16. august 2017
(denne dato er ikke endelig fastsat)
6. september 2017
28. september 2017
11. oktober 2017
31. oktober 2017




Indledende budgetsamråd
Afsluttende budgetsamråd

7. marts 2018
5. september 2018

10. Afslutning
Aftenen sluttede af med salmen: Han glemmer mig aldrig

