Til menighedsrådene i Thisted Provsti

Nyhedsbrev nr. 4 – 2014
Energipuljen
I forlængelse af budgetsamrådet den 20. august, hvor jeg orienterede om provstiudvalgets
beslutning om oprettelse af energipulje i 2015 og de nærmeste år, skal jeg anmode de
menighedsråd, der har fået foretaget energigennemgang ved Pro Energi, inden 25. oktober
at fremsende til Thisted Provsti en prioriteret oversigt over de energioptimerende
foranstaltninger, man ønsker at iværksætte indenfor de nærmeste år.
Menighedsrådet bedes angive: 1) projekt, 2)anslået udgift, dvs. beløb, der søges om fra
energipuljen, samt 3) forventet årlig besparelse på drift, når projektet er gennemført.
Som oplyst den 20. august er provstiudvalget sindet via energipuljen at afsætte kr. 500.000
årligt de nærmeste år til tiltag, som på sigt skal komme menighedsrådenes driftsbudgetter
til gode. Provstiudvalget vil på udvalgets møde i november tage stilling til, hvilke tiltag, der
sættes i værk i 2015. Der orienteres om dette på formandsmødet i november.
Kursus: ”Forstå et kirkeregnskab – økonomikursus for begyndere.”
Der indbydes til et økonomikursus den 23. oktober vedr. ovennævnte. Det er et tre-timers
kursus, som ligger sidst på eftermiddagen/først på aftenen. Kurset ledes af undervisere fra
Menighedsrådsforeningen i samarbejde med Morsø, Sydthy og Thisted Provstier. Vi har
endnu ikke modtaget detaljerne om kurset, men fremsender dem snarest. Noter dato.
Ligningsbeløb 2015
Mandag den 15. september skal provstiudvalget meddele kommende års ligningsbeløb til
Thisted Kommune. Umiddelbart herefter og inden 1. oktober, vil vi sende de enkelte
menighedsråd specificeret skrivelse om kommende års ligningsbeløb, - således at
menighedsrådene kan færdiggøre endeligt budget på rådenes oktober møde.
Kontaktpersoner, formænd, kirkeværger, gravere
 Der følger snarest nyt vedr. kursus og fyraftensmøder for kontaktpersoner fra
personale-konsulent Anni Sloth.
 Der holdes formandsmøde den 17. november. Indbydelse følger.
 Først på året 2015 planlægges et heldagskursus for kirkeværger og gravere vedr.
kirkegårdens udvikling, pasning af kirkens murværk, brug af datalogger o.a. Dato
følger.
Med venlig hilsen,
Mariann Amby, provst
Den 8. september 2014

