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Ad 1. Orientering om budgetgrundlaget mm.
Provst Winnie Rischel (WNR), Hjørring Nordre Provsti, bød velkommen til aftenens budgetsamråd for
Hjørring Nordre og Søndre provstier. Modellen for aftenens budgetsamråd var ”Corona-style” – dvs. en
lidt forkortet udgave uden sang og kaffepause.
WNR orienterede kort om den samlede økonomi i provstiet, hvor provenuet i 2021(106.441 mio. kr.) er
ca. 2 mio. kr. lavere i forhold til i år (108.817 mio. kr.), men 2 mio. højere end i 2019 (104.603 mio. kr.).
Af det samlede beløb skal der betales landskirkeskat (kr. 14.236 mio. kr. i 2021), som blandt andet
benyttes til fællesudgifter såsom IT, kirkebog, kirkemusikskoler, præstelønninger mm.
I foråret 2020 var der en del omtale af reformen vedr. udligningsordningen. For Hjørring betyder det, at
udligningstilskuddet stiger en anelse, nemlig fra kr. 965.000 i 2020 til kr. 1.356.000 i 2021.
Feriepengeforpligtelse
Der blev på forårets budgetsamråd orienteret om feriepengeforpligtelse, hvilket betyder, at der skal være
en del penge til rådighed. Provstiet har derfor forhøjet ”likviditet stillet til rådighed af provstiet” med 5%,
således at der er hensat ca. 9 mio. kr.
Marianne Aune nævnte, at man i det nye budget for 20-21 kan man afsætte et beløb til skyldige
feriepenge – men at man skal lade være mere det!
I stedet skal beløbet føres over ”likviditet stillet til rådighed af provstiet”. Er der tvivlsspørgsmål, er man
altid velkommen til at ringe til regnskabskontoret.
Der blev spurgt, om man skal gøre noget manuelt ifm. afregning af feriepengene – om FLØS indeholder
dem automatisk? Marianne Aune svarede, at det forventes, at FLØS leverer rapporter over beløbene.
Momsafregning
På grund af Corona har man fået lov til at udskyde betaling af moms til marts næste år. Provstiet
anbefaler, at man alligevel betaler moms som sædvanligt, således at midlerne fjernes fra kasserne. Man
skal være opmærksom på, at man skal forhøje udbetalingsgrænsen på SKAT´s hjemmeside.
Regnskabskontoret vejleder gerne herom.
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Prioriteringsplan
Provst Winnie Nørholm Rischel WNR orienterede om provstiets foreløbige, langsigtede prioriteringsplan:
Provstiets prioriteringsplan, 2020:






















2020: Tolne kirke, indvendig renovering
2020: Tornby kirke, varmeanlæg, arbejdet udføres i etaper
2020: Hjørring kapel, nyt tag
2020: Hjørring kirkegård, kontorfaciliteter, nybyggeri
2020: Ugilt, mødefaciliteter, nybyggeri
2021: præstebolig, Svanelundsvej, nyt tag
2021: Sct. Olai sognegård, nybyggeri
2021: Vrejlev sognegård, nybyggeri
2021: Hirtshals, kirkegårdsmur, rep.
2021: Rakkeby præstegård: udskiftning af varmeanlæg samt bygning af garage
2022: Vennebjerg kirke, klokkestabel
2022: Uggerby gl. skole, renovering
2022: Tårs sognegård, tilbygning
2022: Skallerup kirke, tag over våbenhus og gl. kapel
2023: Mosbjerg sognegård, renovering
2023: Hørmested menighedshus, renovering
2024: Vejby kirke, istandsættelse af inventar
2024?: Sct. Olai, kirkegårdsmur
2024: Sct. Catharinæ, indvendig renovering
2025: Vrejlev kirkes tårn (træværk)
2025: Hjørring kirkegård, krematoriet, ommuring af ovn m.m.

Præstegårde ikke medtaget
Sikring af gravminder
WNR nævnte, at en ting, man ofte debatter på kirkegårdene, er høje (sommetider ustabile) gravminder. Så
længe, gravmindet er placeret på et gravsted, er det gravstedsejerens pligt at sikre gravmindet. Hvis det er
hjemfaldet til kirkegården, er det derimod menighedsrådets/kirkegårdens ansvar. Såfremt der ansøges om
penge til sikring af gravminder, tager vi en snak om det konkrete gravminde, da vi helst kun skal sikre de
fredede gravminder. Hvis et højt, ikke-fredet gravminde skal bevares på kirkegården, kan det evt. lægges
ned. Der blev stillet spørgsmål til sikring af gravminder: ”Hvad skal man gøre?” WNR svarede, at nogle
sten kan limes, mens andre får indarbejdet en jerndrager.
Robotplæneklippere
Ønske om indkøb af robotplæneklippere er en post, der er dukket op hos flere menighedsråd. Der er ingen
tvivl om, at store, flade arealer er velegnede til robotter. Nogle steder giver det god mening, men husk, at
anskaffelse af en robot medfører nedjustering i antallet af graver-medhjælpstimer!
Kirke-DV
WNR nævnte, at Kirke-DV fungerer som en synsprotokol, hvor man skriver sine ønsker og synsudsatte
arbejder ind. Det er vigtigt, at punkterne også anføres i budgetbidraget, hvorefter provstiudvalget
behandler sagerne i budgetfasen. En registrering i Kirke-DV udløser ikke automatisk penge på budgettet.
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Ad. 2. Kommentarer fra de enkelte menighedsråd
Budgetlægning 2021
Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2021:
NORDRE Provsti
Menighedsråd
Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2021:
Astrup

OK

Bindslev

OK

Bjergby-Mygdal

Der har længe været en udfordring vedr. Mygdal kirkes våbenhus. Man kender
endnu ikke omfanget af arbejdet, ligesom det endnu ikke er prissat. Der arbejdes
videre med sagen, og provstiudvalget hører nærmere herom.

Hirtshals

OK

PUK Nordre

OK

Horne-Asdal

Der mangler kr. 37.000, men regner med at finde dem – ellers tak.

Hørmested

Stort set tilfredse.
MR er bekymret for de store el-udgifter, men der arbejdes seriøst med at finde
årsagen.

Lendum

OK – bortset fra kirke-DV nr. 112 – som rettes til kr. 50.000 kr. i stedet for 40.000
kr.

Sindal

Intet at bemærke

Sørig

OK

Tolne-Mosbjerg

OK

Tornby-Vidstrup

Der er en del registreringer i Kirke-DV (maling af graverhus, flytning af lamper
mm.), som ikke er bevilget. Disse var ikke medtaget i budget som budgetønsker, da
der først blev afholdt syn efter aflevering af budgetbidrag. Der er udgifter for ca.
100.000 kr., som ønskes tilføjet i budget 2021.

Tversted

MR fremsender snarest en tillægsmail indeholdende ting, der skal uddybes.
Punkterne går med i sidste behandling.

Uggerby

OK

Ugilt

Ønske om beløb til drift af nyt sognehus.
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SØNDRE Provsti
Menighedsråd
Bistrup
Børglum
Em
Harritslev

OK
OK
OK
Kirke-DV vedr. indvendig malerbehandling i kirken – vil gerne have det med. Ikke
med i budget. Numre indsendes.
OK
PUK Søndre
OK
Jelstrup
Løkken - Furreby OK
Mårup/Lønstrup Enkelt spørgsmål – permanent nedlæggelse af gravsteder – Kirke-DV nr. – den skal
vi have udspecificeret lidt – kan graveren gøre det selv? Eller ønsker man maskinhjælp. Entreprenør. Tages med i sidste behandling!
Der er et par ting, som ikke er med i Kirke-DV og heller ikke i budget 2021. Der
Rakkeby
fremsendes yderligere materiale på skrift. Ønske om renovering af altertavle og
billede – det er dog et større projekt, og der indsendes yderligere herom.
Rubjerg-Lyngby Ønske om regulering/udvikling af kirkegården – da der er mange tomme gravsteder.
Måske er tiden inde til at lægge en plan. Har modtaget et tilbud.
Sct. Catharinæ
 De bevilgede 350.000 kr. til kantor/kirkesanger tilbageføres – i stedet
fremsendes ansøgning om styrkelse af voksenkor (ca. 50.000 kr.).
 Ønske om kr. 40.000 til højskolesangbøger.
 Eldrevet arbejdskøretøj (kr. 166.000).
 Kr. 200.000 til projektering af hovedrenovering af kirken.
 Renovering af tag på præsteboliger (Svanelundsvej mm.)
 Der eftersendes samlet liste over yderligere punkter – samt oversigt over
synsudsatte arbejder (fra provstesyn, august 2020).
OK
Skt. Hans
OK
Sct. Olai
Stort set godt tilfreds.
Sejlstrup
Der er dog problemer med stigende varmeudgifter. På sigt – ønske om nyt
varmesystem, evt. luft til luft.
Savner midler til kirkegården – beplantning ved Vennebjerg, Kirke-DV Nr. 72 og
Skallerup73. PU kigger på det.
Vennebjerg
Klokkestabel trænger til renovering.
Tagsituationen på Skallerup Kirke er uholdbar - hele tag-afdelingen er presserende.
Tak.
Tårs
Godt tilfreds.
Vejby
Vrejlev-Hæstrup Tilfreds bortset fra kommende konfirmandhold – ønske om kr. 10.000 til løn til
medhjælp til konfirmander med særlige behov. Fmd Bistrup kontakter V-H vedr.
undervisning af konf. m. særlige behov.
Godt tilfreds. Ekstra stemmer til det nye orgel – ønske indsendt! Vi håber, det sker
Vrensted
på sigt – villige til at vente lidt. Ellers får vi det til at hænge sammen.
OK
Vrå
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Planer vedr. regulering og udvikling af kirkegårde
WNR nævnte, at det altid er en god idé at påbegynde sit arbejde med at tage kontakt til
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, som meget gerne kommer på besøg på kirkegården for at drøfte
ønsker, ideer og visioner.
Herefter udarbejdes en reguleringsplan (som indeholder numre på de gravsteder, der ønskes taget ud af
drift). Denne skal godkendes af provstiudvalget. I samme forbindelse tages kontakt til en
landskabsarkitekt, der udarbejder en detaljeret udviklingsplan med udgangspunkt i Mogens Andersens
og menighedsrådets/kirkegårdens tanker og ideer. Denne skal godkendes ad tjenstlig vej, før arbejdet kan
i gangsættes – evt. i etaper.
Der blev stillet spørgsmål om, at ”Hvis man har et mindre område på kirkegården, hvor man ønsker en
bænk og et par frugttræer – behøver man så at have en arkitekt ind over” – WNR svarede, at det behøver
man ikke nødvendigvis. Dog skal ændringer godkendes.
Ad. 3. Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis takkede WNR for det store fremmøde.
WNR rettede desuden en stor TAK for indsatsen til dem, der ikke genopstiller op ved næste valg.
TAK for god modtagelse og engagement hos de menighedsråd, der har været ”værter” ved årets syn.
TAK til provstiudvalget, der fortsætter budgetarbejdet i næste uge!
Else Risager, Horne-Asdal, stillede spørgsmål angående provstiudvalgets holdning til kirketjenernes
arbejde, da de har fået en masse ekstra opgaver ifm. Covid-19. ”Kan der bevilges penge til ekstra hjælp?”
WNR nævnte, at det er ikke første gang, provstiudvalget hører om det. Nogle har allieret sig med
frivillige – nogle steder yder menighedsrådsrådsmedlemmerne en ekstra indsats, mens alle faggrupper
hjælper hinanden med de praktiske opgaver andre steder. Der har dog været færre foredrag og
arrangementer end sædvanligt, hvilket betyder, at der er penge i de fleste kasser, så det går måske lige op
i den sidste ende.
ref. mmj, 25.08.2020
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