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Ad 1. Orientering om budgetgrundlaget mm.
Provst Thomas R. Rasmussen (TRR), Hjørring Søndre Provsti, bød velkommen til aftenens budgetsamråd
for Hjørring Nordre og Søndre provstier, som også er det første møde med det nye provstiudvalg, som
hver især lige kort præsenterede sig.
(TRR) Vi har ikke tallene endnu men får dem senere. Vi har 3 kilder at gå ud fra, som vi på nuværende
tidspunkt kan kalde budgetgrundlaget.
Budgetgrundlaget:




Regnskab 2017
Budget 2018
KirkeDV

Vi har et budget på 104 mio. Vi kender ikke det præcise tal endnu, men det vil vi få oplyst af kommunen
engang i juni. Budgettet er lagt ud for det tal, som vi kender i år. Derfor er det også med en vis
forsigtighed, at budgettet er lagt. Menighedsrådene afleverer først ønsker til juni, og det skal der også
være plads til. Ved årets udgang ser vi altid på, hvad der er tilbage på kontoen, og der var frie midler for
11.136.856. Det er knap så meget som sidste år, hvor de var på 11,8 mio. Vi har som provsti knap 12% af
budgettet som frie midler. Det er en stor del af budgettet, som ikke bliver anvendt i første omgang, men
de bliver anvendt i det øjeblik, hvor I afleverer jeres regnskab. Der har I disponeret for knap 9 mio.
hvilket er noget mere end sidste år.
Der er ikke disponeret for knap 3 mio. Provstiudvalget har i store træk og med få undtagelser godkendt
menighedsrådenes disponeringer. Det afgørende er, at hvis man får fjernet nogle af de frie midler, så er de
ikke væk. De skal blot søges igennem budgetbidraget. Vi er en fælles kasse, som er nødt til at bidrage til
hinanden. Provstiudvalgets fornemmeste opgave er at træffe korrekte politiske beslutninger. Generelt om
de frie midler så må der gerne være sammenhæng mellem regnskabets disponeringer og KirkeDV. Det
primære er, at vi afhjælper de ting som står på KirkeDV. Det er ting som er kommet på i kraft af et
demokratisk syn. Mht. fremskrivning af budgetterne, så er ingen kasser pt. fremskrevet på løn og øvrig
drift. Provstiudvalget har ikke pligt til at fremskrive på løn, men det har menighedsrådene. Dvs. at den
fremskrivningsprocent der så kommer, hvis provstiudvalget beslutter at trimme kasserne ved ikke at
fremskrive, så skal menighedsrådene stadig ud og finde de penge et andet sted. Beslutningen er ikke
truffet endnu, og det er også muligt, at kasserne i løbet af året bliver fremskrevet – det ved man ikke.
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Der er regnet på overenskomstresultatet, som også betyder noget for vores lønfremskrivninger. Det vil
”koste” 3 mio. over 3 år, som skal hentes ind på kasserne. Det afgørende er, at provstiudvalget ikke har
pligt til at fremskrive – men det har I, og det skal I huske ved budgetlægning.
Vi har valgt i år at sige noget generelt om økonomien på kirkegårdene. Vi kunne have valgt noget andet,
men det er en af de tungere poster og én af de væsentligste på vores budgetter. Vi har regnet på det, og i
gennemsnit så koster kirkegårdene 31% af vores ligning. Det betyder, at 31% går til at betale det, som
kirkegårdene har på underskud. I Frederikshavn Provsti har man truffet en beslutning om, at kirkegårdene
kun må koste 25% af ligningen. Det kan man jo overveje og vurdere, hvor meget man vil anvende på at
dække underskuddet, og hvilken kirke man vil have. Det afgørende er, at vi er her for at drive kirke,
hvilket man kan gøre på mange måder – også på kirkegårdene. Det afgørende er, at det ene må ikke
skygge for det andet. Vi skal sørge for at holde hus med de omkostninger, som vi har, og kirkegårdene er
én af de store omkostninger. Den dyreste kirkegård i de to provstier betaler 60% af deres ligning på at
dække kirkegårdens underskud og den billigste betaler 13%. Vi anbefaler, at man går hjem og regner på
sin egen kirkegård. De to eksempler er identiske kirkegårde, så det har ikke noget at gøre med størrelsen
på kirkegården, eller om den ligger i byen eller på landet. Vi må holde hus med de udgifter/indtægter,
som vi har. Enten kan man forøge indtægterne eller sænke udgifterne. Det er svært at øge indtægterne på
en kirkegård som har 2 begravelser om året, men man kan prøve at overveje at sænke udgifterne, hvis
kirkegården ligger i den dyre ende. Vi ser mange udviklingsplaner i øjeblikket i provstiudvalget og tak for
det! Der arbejdes på det i menighedsrådene, og der bliver tænkt over tingene og der sker store
forandringer i vores kirkegårdskultur. Vi ser dog også, at mange planer er vedligeholdelseskrævende og
forøger udgifterne med flere timer. Opgaven er at skabe kirkegårde, som koster mindre men stadig er
attraktive f.eks. kirkegårde som er indrettet, så de svarer til de omgivelser, som de er i. Det kan være en
hedekirkegård der breder sig med højt græs osv. Vi er nødt til at holde hus med vores budget. Pengene
bliver ikke flere i fremtiden. (WNR) Man kan jo som menighedsråd der skal tænke i kirkegårdens fremtid
spørge sig selv i forbindelse med udviklingsplanerne – hvem hyrer vi? Det er klart, at hvis man hyrer en
havearkitekt, så får man en haveplan. Man kunne jo prøve at vælge lidt anderledes – mere over i landskab
eller noget andet som ikke er så pasningskrævende. For at vi kan gå dybere ind i kirkegårdene, så vil vi
stille menighedsrådene nogle spørgsmål. Vi ønsker at få et overblik over, hvordan arealerne er fordelt.
Hvad er aktivt areal (grave som er i brug), og hvad er passivt areal. Vi formulerer nogle spørgsmål og
sender dem ud til rådene. (TRR)Det er ikke kun økonomi det handler om men også om at gøre
kirkegårdene spændende og attraktive for folk at blive begravet på. Målet er 25% til at dække vores
underskud og ikke 31%. Der er ikke sat nogen tidsramme på - vi vil arbejde på i fællesskab.
Diverse oplysninger:





Der er ingen forsikringsindbetaling i 2019. Dvs. I skal ikke indbetale jeres forsikringspræmie.
Brug de penge I har stående på jeres budgetter til at afhjælpe de ting, som står i KirkeDV.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer skal godkendes af PU hvis de er større end de takster,
som er udmeldt. Dette er ifølge lovgivningen.
Der er kommet nyt journaliseringssystem (F2). Medmindre det er en henvendelse til provsterne, så
skal officiel post sendes direkte til provstiets postkasse dvs. ansøgninger, udviklingsplaner m.m.
Det betyder dog ikke, at man ikke må skrive til provsten – det må man altid gerne.
Husk at sende én sag af gangen. Hjørring Søndre Provsti: hjoerringsoendre.provsti@km.dk og
Hjørring Nordre Provsti: hjoerringnordre.provsti@km.dk

Kommentarer/spørgsmål fra salen:
Løkken-Furreby: Kan man få sit eget tal? – Svar: Ja det kan man
Em: Mht. kirkegården og opmåling så lavede man en stor udregning i 2010, som skulle revurderes i 2017.
Kan man ikke bruge den liste i stedet for at lave noget helt nyt? Der er lavet et kæmpe stykke arbejde med
opmåling, tidsforbrug osv. – Svar: Jo det er en mulighed. Det kigger vi på.
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Hirtshals: Mht. løn skal vi så fremskrive den med den procent det bliver? - Svar: det sker automatisk i
FLØS-systemet og det bliver reguleret pr. 1. april med tilbagevirkende kraft. Lønfremskrivningen skal
som tidligere år budgetteres.
Sindal: Hvad tænker I andre om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag mht. pladserne for elever? - Svar:
alle kan gå ind på www.virk.dk for at se, hvor meget man skal have af elevpladser. De forskellige
erhvervsgrupper giver et vist antal points som så udregnes. Hvis man ikke kan det, så skal man betale et
bidrag. Det er lidt pudsigt, men vi kan ikke ændre det.
Marianne Aune: Den lønfremskrivningsprocent som plejer at komme 1. april, har vi ikke fået endnu, men
den kommer med tilbagevirkende kraft som tidligere år. I skal være obs. på at få den fra 2018 med, og så
kommer den jo igen i 2019. (TRR) det vigtige er, at I får den afsat i budgetterne fordi den skal afregnes.
Løkken: Mht. kirkegårdene og målsætningen. Det lyder spændende, men hvordan vil I forfølge den? Ude
hos os snakker vi om, at det måske er bedre at arbejde med naturen end mod den. Er det noget
provstiudvalget sætter i gang med noget inspirationsarbejde eller noget overordnet, for vi skal også kunne
forklare det til folk? – Svar (TRR): Vi kan ikke fra provstiudvalget diktere men opfordre og anspore.
Opgaven er, at rådene får lavet en spændende kirkegård, som folk har lyst til at bruge. De steder hvor der
er få handlinger og få folk kan man jo overveje, om man kan lave en spændende og attraktiv kirkegård,
som ikke koster så meget. Vi vil selvfølgelig overveje, om provstiudvalget også kan gøre noget. Det er et
fælles projekt. Mht. udviklingsplaner så overvej hvad de koster.
Løkken: Måske er det en idé at lave nogle milepæle fra provstiudvalgets side? Er der noget konkret? Svar: Vi er kun i opstarten, hvor vi inddrager rådene og har ikke sat noget årstal på.
Tversted: Der må være en sammenhæng mellem en ”billig” kirkegård, og de takster som vi opererer med.
Hvordan er de fastsat? – Svar: (WNR) Taksterne er beregnet ud fra de oplysninger, som vi får ind fra
graverne. De bliver genberegnet hvert 4 år. En takst må aldrig overstige mere end den faktiske
omkostning. Derfor ligger mange af dem lidt i underkanten af, hvad prisen på den ydelse det nu måtte
være faktisk er. Det er oplysninger I sender ind, og så laver vi en stor beregning i det, som man kalder
”Blinklysskemaer”. Det er samme takst i hele provstiet. Man skal ikke bo i A sogn og så spare penge i B
sogn, som er billigere. Man betaler samme skat som borger uanset sogn. Mht. inspiration så har vi den
årlige inspirationsdag for gravere og kirkeværger. I den forbindelse gør vi også opmærksom på
Foreningen for kirkegårdskultur, hvor man kan blive inspirereret. Den kan man søge frem på nettet
(www.kirkegaardskultur.dk).
TRR: Hvis man konkurrerer på takster, så konkurrerer man på skattemidler.
Sct. Olai: Man skal være meget omhyggelig og passe på med at sammenligne kirkegårdene, for så
kommer man hurtigt til at sammenligne på et forkert grundlag. – Svar: (TRR): Du har ret. Økonomi er
ikke hele spørgsmålet i kirkegårdsproblematikken. Kirkegårdene kan aldrig ende på et sted, hvor de skal
give overskud eller gå i nul. Vi bliver bare nødt til at have noget at arbejde med for at kunne styre
økonomien. Eksempel. Der sker så store forandringer inden for vores kirkegårdskultur. Det vi kender som
gravstedskapitaler altså de midler som står i stifterne som man kan låne af: Hvis hastigheden på afvikling
på kirkegårdene fortsætter, så kan det være at vi om en generation eller to slet ikke har dem mere. Så skal
vi tænke økonomien på en helt anden måde. Vi skal være opmærksomme på, at der sker ændringer inden
for vores kirkegårdskultur som har stor effekt – også for den kirkelige økonomi. Der bliver
provstiudvalget nødt til at tænke fremad selvom det ikke er aktuelt lige pt. men måske først i 2030. Der
skal trædes varsomt.
Sct. Olai. Den voldsomme skelnen ml kirke og kirkegård er forkert. Kirkegården er en utrolig vigtig del
af det at drive kirke i Danmark. Det skal man også tænke på.
Vrå: Vi har arvet ændringerne på kirkegården fra det tidligere menighedsråd, og det nye menighedsråd er
i syv sind om planen er den rigtige. På den anden side er vi også lidt bange for at bruge en masse penge
på at ændre den plan. Spørgsmålet er, om vi skal spørge provstiudvalget, hvis vi vil flytte en sten nogle
meter? – Svar: (TRR) Ja det skal I, hvis det ikke er indeholdt i kirkegårdsplanen.
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Jelstrup: Der er også andre måder at spare penge på. Vi har efterlyst en sundhedsordning til de ansatte i
folkekirken og har fundet ud af, at der nok ingenting findes. Kunne det være en mulighed at tænke mere i
det - også for at gøre arbejdspladserne mere attraktive – Svar (TRR): Ja det kan godt være en mulighed.
Horne: Hvad er Provstiudvalgets holdning til ansættelser på kirkegårdene? Er det gravermedhjælpere som
man har givet uddannelse, eller er det ufaglærte? Det kommer hele provstiet til gode, hvis man ikke
bruger så mange penge på lønområdet. Det kunne være dejligt, hvis der var en holdning til hvad man gør.
– Svar (TRR): Det er menighedsrådet, som bestemmer. I har en økonomi, som I kan agere indenfor. Vi
tager det med og taler om det.

Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd
Budgetlægning 2019
Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2019:
NORDRE Provsti
Menighedsråd
Astrup
Bindslev
Bjergby-Mygdal

Hirtshals

PUK - Nordre
Horne-Asdal

Hørmested

Lendum

Sindal
Sørig

Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2019:
Det ser rimeligt ud.
Samme ligning som sidste år. Der kommer muligvis ting ifm provstesyn 8/5
Fornuftigt men vi har noget liggende i Stiftet med renovering af Bjergby kirke 3,6
mio. Vi har fået 1,2 mio., men den er højere end sidste år. Vi kan ikke sige mere lige
pt. før, vi hører fra stiftet. Der sker noget, da konsulenten har været på besøg.
Har brug for forklaring. Ligningen er reduceret midlertidigt fordi vi skal bruge af de
frie midler. Mht. naturmødet så mener vi ikke, at vi skal være alene om at betale.
Der står, at vi får et likviditetslån - det lyder ikke godt. (TRR) Det betyder, at I skal
bruge pengene nu (45.000), og så ligger vi de 45.000 ind i ligningen næste år, og så
betaler I tilbage. Det er for at gøre revisoren tilfreds. Det er rigtigt, at I reduceres i
ligning med 150.000 midlertidigt, for til næste år har I ikke de midler der er frie, og
så skal I ikke reduceres igen. Problem med kirkegårdsmuren (450 meter). Vi har
provstesyn. Overvejer at tage kontakt til Ole Møgelmose og få ham til at lave en
plan. (TRR)Fint hvis I kan have det klart til budget. Det skal overvejes, hvad der
skal laves nu og hvad skal der laves om 3 el 5 år. Husk at skrive en
budgetansøgning.
Er beskåret med kr. 250.000
Får cirka det samme som sidste år. Mangler 65.000 i år, så det vil være en god idé at
sætte det lidt op, så går det nok. Store planer med varme i Horne kirke. Vi har
kr.450.000 men ved ikke, hvad det kommer til at koste. Oplagsplads i Horne som
trænger. Våbenhustaget i Asdal, graverhuset skal kalkes og gravstedshække på
Asdal kirkegård.
Vi klarer os. Det ser fornuftigt ud. Der mangler lys på kirkegården, på kirken og
trappeopgangen. Gelænder ikke stabilt. Frie midler vi gemmer lidt endnu. Fik
ordnet kirken sidste sommer men vestgavlen skaller utroligt meget. Det er noget
sjusk – har kontaktet mureren. Efter et vådt efterår er der kommet fugtproblemer på
indvendig side.
Vi har haft kirkesyn. Foretager udskiftning af hække i 2019. ved østre og sydlige
hjørne omkring koret er der betonsokkel som er dårlig. Trappeindgang ind til
kirkegården trænger til renovering. Præsteboligen står tom for øjeblikket. Vi håber
på en præst og skal så renovere og male.
Regner med at få det til at hænge sammen men spørger ind til forskellen i anlæg.
Differencen skyldes anlægsbevilling til tilgængelighed på kirkegården.
Skal have provstesyn 8/5. Har gravsten som er problematiske. Man har taget den
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Tolne-Mosbjerg
Tornby-Vidstrup

Tversted

Uggerby

Ugilt

beslutning i Sørig, at der er ingen gravsten, som skal kassereres. Budgettet er ikke
færdigt. Vi er tilfredse indtil videre
Ikke tilstede
Stort set det samme som sidste år. Har ikke godkendt til katafalker. Det er kun 1 og
ikke 2, som vi ønsker. Ny opvarmningsform i Tornby kirke. Vi har haft nogen til at
se på det. Det vil koste omkring kr. 950.000, men det kommer vi tilbage med.
Vi siger tak. Vi har et projekt i Stiftet mht. renovering i Tversted kirke.
Nationalmuseet var ude 24/4. Kendte ikke projektet men så på det gamle inventar.
Hun var meget interesseret i altertavlen og prædikestolen og vurderede, at der var
akut brug for istandsættelse af disse. Vi tager ikke sorgerne på forskud. Rapporten er
ikke kommet endnu. Vi må vurdere efterfølgende. Hvad er provstiudvalgets rolle,
når nu Nationalmuseet kommer med sådan en udmelding i forhold til finansiering?
Vi vil drive kirke og lave småjusteringer, så vi har plads til mange forskellige
aktiviteter. Trætte af at forsinke processen, hvis det andet skal istandsættes.
(TRR) Der er kun penge til det der er penge til. Vi kan ikke trylle
Ligningen til drift hænger sammen, men den til anlæg er vi kede af. Skal have nyt
tårntag, og diget trænger også. Der kommer én og kigger på det. (TRR) Oplysninger
fra syn skal indskrives i budgetønsker - medmindre det er akut. Så må vi se på en
løsning. Tårntaget er på til 2019. (WNR)Skal se på om prisen er den rigtige.
Vi tror det hænger sammen, men vi har mange småting. Vi er kommet i et
storpastorat som også koster.

SØNDRE Provsti
Menighedsråd
Bistrup

Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2019:
Vi er tilfredse og i opstartsfasen med at ændre den lille sal, som skal bruges til
konfirmander osv.
Vi tror, at det hænger sammen. Vi har haft kirkesyn og må omprioritere lidt.
Børglum
Kirkegårde: Har plantet 50 træer. I storpastoratet forsøger vi at lave en fælles kasse.
Vi fik installeret automatisk klokkeringning sidste år og kunne tænke os at
omprioritere nogle af de penge til en sommerpræst. (TRR)Skal sende ansøgning.
Vi skal bruge kr. 503.000 – vi får kr.208.000 at gøre godt med. (TRR) det får I, da I
Em
har kr. 250.000 i frie midler – halvdelen af jeres budget.
Måske kunne I lade være med at stramme skruen helt så meget. Vi har et tårn der
skal laves i år. Det bliver værre og værre. En port der hænger.
Driften ser ok ud, men det kniber med anlæg. Vi har et våbenhus der er ved at styrte
Harritslev
i grus. (TRR) Vi er opmærksomme på våbenhuset. Det er kritisk, og det skal I skrive
i budgettet.
Vi har to selvstændige enheder. Skole-Kirke Tjenesten med Søren Bo Svendsen på
PUK Søndre
30 timer og en ny medarbejder på 22 timer. Meget efterspurgt initiativ. Så har vi
regnskab med Marianne, Jonna og en ny medarbejder pr. 1/6 – Anne. Ligning er
skåret med kr. 50.000
Det ser ok ud. Beskæringerne er forventet.
Jelstrup
Løkken - Furreby Vi er tilfredse. Har en udfordring med diget i Furreby men det når vi ikke inden
budget. Kan ikke komme med et tal lige pt. Fuger på kirken i Løkken – er ved at
skaffe priser hjem. Det er mere omfattende, end de kr. 30.000 som blev sat til syn
sidste år. Et ønske om at få set på budgettet i storpastoratet og få sparet penge
sammen til en lokalfinansieret præst. Vi holder et møde med provsten i Hadsund,
som vil holde et foredrag ”Fra perlegrus til præstestillinger”. Er interesseret i en
procedure for de penge, som vi vil spare op. Det er en proces – hvordan gør vi det?
Det kan være, der går flere år med at spare op. Vi vil gerne have dem lagt til side –
en form for opsparingskonto. Vi mangler i den grad præsteressourcer. Vi har brug
for hjælp til at komme videre. (TRR) Skriv jer ud af det i første omgang og så må vi
lave en procedure i forbindelse med budgettet.
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Mårup/Lønstrup

Rakkeby

Rubjerg-Lyngby

Sct. Catharinæ

Skt. Hans

Sct. Olai
Sejlstrup
SkallerupVennebjerg
Tårs
Vejby
Vrejlev-Hæstrup

Vrensted

Vrå

Har ikke lagt budget endnu. Har haft kirkesyn. Der kommer investeringer i 2019
men de store kommer i 2020. Kirkegårdskonsulenten kommer. Vi har problemer
med rådyr på kirkegården, hvilket er et stort problem. Der vil komme nogle ting. Vi
har planer om at omlægge og gøre det nemmere.
Ser fornuftigt ud – næsten for godt. Har ikke brug for udligning til negative frie
midler. Der er ikke noget underskud. Det er fordi vi ikke havde fået frigivet
præsteembedskapitaler ifm indgangsparti. Har lige fået pengene.
Vi har fået kr. 300.000 mindre til 2019 end 2018. Graverne er begge stoppet og der
er ansat en ny graver og en medhjælper. Det ser ud til, at Provstiudvalget ønsker at
vi skal have en graver og hjælper i sommerperioden. Vi vil gerne have en
helårsgraver-medhjælper. Vi synes det er lige voldsomt nok. Der er et overskud fra
2018 som vi kan flytte videre til 2019. Husk at gravermedhjælperen også skal med
ind i kirken når graveren har fri. Personen skal være kompetent og kunne tage en
gudstjeneste. Ellers ser det fint ud.
(TRR) I er justeret med kr. 376.000 i henhold til opmålingen. Vi har noteret det, og
skal nok kigge på det.
Har ikke lavet budget endnu. Kr. 250.000 mindre end sidste år. Planlagt renovering
af kirken, som skal være klar til 2026. Ikke overblik over synsudsatte arbejder, så
det er usikkert endnu. Antallet af kremeringer er faldende. I og med provstiudvalget
har besluttet, at vi skal ligge over Aalborg, så må vi forvente et yderligere fald. Flere
fra østkysten køres til Aalborg. Vi må vente og se.
Vi er beskåret og kede af det. 2019 bliver lidt stramt, og det går ud over de kirkelige
aktiviteter. Vi vil sætte pris på lidt velvillighed fra provstiudvalgets side i størrelsen
kr.50.000-100.000. Udviklingsplanen for kirkegården ser fornuftigt ud. Er i gang
med kirkerenovering og nyt varmesystem. Er først klar til juni-mødet. Håber på at
komme i gang til efteråret. Arbejder med renovering og har fået et fint projekt.
Tak. Det hænger sammen. Vi skal måske lave ny sognegård i 2020
Vi er tilfredse. Må vi bare bruge eller? (TRR) Nej!
Hvis vi ikke kan finde ud af det, så ringer vi til provsten.
Vi siger tak. Enderne skal nok nå sammen.
Vi får tingene til at hænge sammen. Ser allerede nu på personalet og sparer penge
ved omlægning.
Skåret med kr. 90.000 men kan ansøge om dem i budgettet. Borebillerne er væk,
men nyt projekt med dige. Dræn fungerede ikke. Vi får det til at hænge sammen
Ligningsbeløbet er vi tilfredse med. Har haft syn og der er en rygning på
maskinhuset som skal ordnes, en klokkestabel med rådne stolper, orgelet i Vrejlev
kirke trænger (tilbud på kr.259.000). Der kommer muligvis flere ønsker på i
forbindelse med syn. Afsat Kr.300.000 til opsparing til sognehus
Ikke lavet budget endnu. Skal have kirkesyn. Vi prøver at få det til at hænge
sammen. Forventer prisoverslag fra håndværkere på indvendig istandsættelse inden
sommer – gerne i gang i efteråret. Fint hvis orgel og indvendig renovering var klar
på samme tid.
Vi er beskåret lidt på driften. Midlertidig bevilling på 75.000 til kalkning af kirke –
(TRR) Det er fordi, I skal have den nu, og så får det igen på budget 2019. Skal kalke
i 2019 igen. Skal lave kloakseparering i 2019 og ved ikke hvor meget det indebærer.
Det er vi ikke helt klar over. Ellers er der ikke noget. Kloakseparering skal
indberettes i KirkeDV – det skal på budget.
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Ad. 3. Afsluttende bemærkninger









Flere har kommenteret, at de er blevet beskåret. Hvis man sammenligner aprils tal i år med aprils
tal sidste år, så ser det knap så galt ud.
Bliver ting der står på KirkeDV automatisk taget hensyn til? Det gør de ikke. Det er en beslutning,
som ligger hos menighedsrådene. Det er rådets beslutning at flytte det til budget. Det er vigtigt at
holde fast i, at det er en politisk beslutning at flytte det fra KirkeDV til budget.
Sct. Olai: Mht. den nye databeskyttelsesforordning får menighedsrådene så hjælp, eller er det kun
via Kirkeministeriet? I skal holde jer orienteret på den digitale arbejdsplads. Der kommer vist
noget mere udspecificeret inden, at det træder i kraft. Alle personfølsomme oplysninger SKAL
være i et aflåst skab. Det er kun personer som skal bruge personfølsomme oplysninger, som må
have adgang til dem. Ellers er det ulovligt. EU-Kommissionen har lovet enorme bøder! Der må
ikke opbevares oplysninger, som ikke er i brug. Så skal de makuleres og oprettes på ny ved ny
ansættelse. Man må kun sende personfølsomme oplysninger på sikre mailadresser. Ryd op – der
skal ikke opbevares noget efter 5 år. Få det fjernet (makuleres, brændeovn eller afleveres på
AVV). Arkivloven skal overholdes. Brug hovedet og sørg for at opbevare det korrekt. Loven er til
for at beskytte borgeren.
Der er tvivl om hvilke mailadresser, som er lovlige. Her mangler vi en præcis udmelding.
Man kan ikke nøjes med at strege CPR nummeret over ved f.eks. en god gravermedhjælper som
man vil bruge næste år. Alt SKAL smides væk
Der er begrænset adgang til FLØS når man er ekstern kasserer.
Husk at menighedsrådets postkasse skal gennemgås. Det foregår på den digitale arbejdsplads.
Ingen gravere, ansatte skal have adgang. Kun de folkevalgte og præsten. Fortrolighedspostkassen
er kun formand og kontaktperson

Tidsplan budgetlægning 2019:
 Menighedsrådene afleverer budgetbidrag senest den 15. juni 2018 i økonomiportalen.
 Provstiudvalget afholder budgetmøder den 15.-16. august 2018, hvor de endelige rammer
fastlægges.
 Der afholdes endeligt budgetsamråd den 27. august 2018 kl. 19.00 i Hjørring Sognegård
 Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde den 4. september 2018, hvor rammerne
fastlægges endeligt. Herefter udmeldes rammerne til menighedsråd, ligesom beløbene indmeldes
til Hjørring Kommune.
 Menighedsrådene afleverer endeligt budget senest den 15. november 2018 i økonomiportalen.
Hvordan skal vores kirkelige liv styrkes og hvordan skal vores kirke se ud. Gå hjem og overvej hvad I vil.
Tak for denne gang. Tak for engagementet og det arbejde I ligger for dagen!
ref. hebp, 07.05.2018
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