Til Menighedsrådene i Thisted Provsti

Med tak for deltagelse i formandsmødet den 17. november, sender jeg hermed en række
informationspunkter til menighedsrådene. Nogle af dem blev nævnt på mødet den 17. nov.
1) Provstesyn
Synsudsatte arbejder på provstesyn, skal - hvis det vedrører almindelig – vedligeholdelse,
udføres snarest belejligt, såfremt driftsbudgettet kan rumme det.
Synsudsatte arbejder på provstesyn, der kan karakteriseres som anlæg, dvs. éngangsudgift,
sættes på budget ved førstkommende lejlighed. Det vil sige: anlægsarbejder, der er synsudsat
ved synet sommer 2014, sættes på budget 2016. Medmindre provstesynet har sagt ”straks”.
2) Provstiudvalgsmøder 2015
Møder holdes som hovedregel på provstikontoret tirsdage kl. 10.00.
Datoer for 2015 offentliggøres på provstiets nye hjemmeside (se nedenfor punkt 9)
og på www.provsti.dk/thisted. Sager, der ønskes behandlet, skal fremsendes til
provstikontoret senest den 25. i måneden forud.
Provstiudvalg: Ove Holler, Mads Frost Jensen, Børge Hornstrup, Hans Votborg, Jens Kristian
Eriksen, Annie Krog Foldager samt provsten. Mariann Amby er formand, Ove Holler
næstformand.
3) Budget 2015
De endelige budgetforslag er udsendt til menighedsrådene, der skal rette budgetterne til og
indsende dem til provstikontoret senest 15. november.
Menighedsrådenes budgetter bliver offentliggjort. Regnskaber ligeledes. Det er I også selv
forpligtede på, f.eks. på hjemmeside.
4) 5 % midlerne
Et menighedsråd, som har uforudsete udgifter, som man ikke har haft mulighed for at
budgettere med, og som ikke hører ind under almindelig drift, kan søge om bevilling i 5 %
midlerne. Når ansøgning indsendes, skal så vidt muligt faktura eller kopi af tilbud medsendes.
Brug vedhæftede ansøgningsskema.
5) Procedure ved ansøgninger
Send ansøgning til e-mail: thisted.provsti@km.dk

Ansøgningen skal være provstikontoret i hænde senest den 25. i måneden
før provstiudvalgsmødet, og være underskrevet af menighedsrådets formand,
som står inde for, at ansøgningen er behandlet i menighedsrådet.
Menighedsrådets ansatte (regnskabsfører, graver o.a.) eller konsulenter
(arkitekt o.a.) kan gerne være behjælpelig med at skrive ansøgningen.
6) 27. januar - kursusdag for gravere og kirkeværger
Thisted og Sydthy Provsti inviterer til fælles kursusdag for gravere og kirkeværger den 27.
januar kl. ca. 9.00-15.00. Kurset indeholder bl.a. emner som: pasning af kirkens murværk,
ventilation i kirken, brug af datalogger, samt oplæg til drøftelse af, hvordan vi skal indrette
fremtidens kirkegårde. GRAVER og KIRKEVÆRGE bedes notere datoen. Oplysninger om sted
og tilmelding følger.
7) Personalekonsulent
Menighedsrådet bør ved stillingsledighed altid rette henvendelse til personalekonsulent Anni
Sloth, der hjælper med at beregne stillingens omfang, opslag m.v. Der kan være ændrede
forhold, siden stillingen sidst blev besat.
Personalekonsulentens beregning vil danne grundlag for den driftsbevilling PU giver.
8) Fælles regnskabsfører
Den fælles regnskabsførerfunktion blev oprettet pr. 1. januar 2014. Fem menighedsråd
deltager indtil videre i ordningen. Der er mulighed for at flere kan tilslutte sig efter behov.
Tilslutning skal ske ved indgangen til et kvartal.
Den medarbejder, der er ansat, kan ikke bistå kontaktpersonen med personalemæssige
forhold. Vi opfordrer til fortsat at bruge Anni Sloth, som årligt indbyder til to møder for
kontaktpersoner. På møderne gennemgås nogle generelle ting. Derudover må
kontaktpersoner løbende bruge hende som rådgiver og bistand på området.
9) Thisted Provstis hjemmeside og provstifolder
Hjemmesideadressen er www.thistedprovsti.dk. Her kan findes oplysninger om
provstiudvalgets møder, udsendte nyhedsbreve, kontaktoplysninger til alle sogne i provsti og
meget andet. Siden er under opbygning. Se også Brochure om Thisted Provsti. (Udleveret på
formandsmøde 17/11). Flere brochurer kan rekvireres på provstikontoret.
10) Annoncer i Thisted Posten.
Det fælles annoncehoved (Thisted provsti og Sydthy Provsti) i Thisted Posten betales af
Thisted Provsti. Annonceafdelingen placerer menighedsrådenes annoncer herunder, når
menighedsrådene beder om det. Ellers får annoncen en anden placering. Placeringen har
ingen indflydelse på annonceprisen.
Thisted Provsti den 24. november 2014
Mariann Amby, provst

