Ringkøbing Menighedsråd

Ringkøbing, den 3. september 2018

Til provstiudvalget i Ringkøbing Provsti.

På budgetsamrådet i Højmark den 29. august 2018 blev det oplyst, at Ringkøbing sogn vil få
udmeldt et ligningsbeløb til drift på 3.944.900 kr. og ingen mulighed for forbrug af frie midler.
For 2018 var ligningsbeløbet 3.530.000 kr., hvortil kom 298.212 kr. som forbrug af frie midler,
d.v.s. i alt et rådighedsbeløb til drift på 3.828.212 kr.
Rådighedsbeløbet for 2019 er ganske vist 116.668 kr. større end for 2018, men denne forskel kan
ikke engang dække de overenskomstmæssige lønstigninger, hvorfor mulighederne for aktiviteter i
2019 er endnu mindre, end de var i 2018.
For 2019 er der altså mindre at drive kirke for end i 2018, hvor menighedsrådet var nødsaget til at
gennemføre ganske drastiske besparelser, f.eks. ophør med udbringning af kirkebladet, ophør med
kirkekoncerter med betalte kunstnere, ophør med at yde de lovmæssige honorarer til enkelte af
menighedsrådets medlemmer - et honorar det er sædvanligt at yde i langt de fleste sogne - ophør
med at yde tilskud til sogneudflugter samt reduktion af en række aktiviteter herudover.
På den baggrund er det Ringkøbing Menighedsråds opfattelse, at den udmelding af budgetrammen
til drift i 2019 ikke giver mulighed for at drive kirke på en meningsfuld måde, når selv driften af
kirkens kerneopgaver i den grad vanskeliggøres. Der er ingen plads til aktiviteter ud over de
allermest basale kerneopgaver.
Vi skal derfor foreslå, at det udmeldte beløb til drift for Ringkøbing sogn forhøjes med 180.000 kr.,
således at der bliver mulighed for igen at udbringe kirkebladet (30.000 kr.), genoptage
kirkekoncerter med ”fremmede” kunstnere (70.000 kr.), yde tilskud til sogneudflugter (10.000 kr.),
invitere til foredrag og andre aktiviteter (10.000 kr.), få dækket udgifterne til de ”gratis”
lørdagsbegravelser (25.000 kr.), og igen yde honorar til de menighedsrådsmedlemmer, hvor det
efter loven er muligt ( 35.000 kr.) – vi finder det ikke rimeligt, at enkelte af menighedsrådets
medlemmer ved fjernelse af honorar delvis skal dække nødvendige besparelser.
Efter vores opfattelse vil et større driftsbeløb til Ringkøbing sogn kunne finansieres af en reduktion
af det ekstraordinære afdrag, der vedrører Ringkøbing sogn, uden at det væsentligt går ud over
målsætningen om reduktion af den samlede gæld.
Det er magtpåliggende for Ringkøbing Menighedsråd, at Ringkøbing kirke kan fremstå som en
kirke, hvor der ud over de basale aktiviteter, er et aktivitetsniveau, der fremmer menighedens lyst til
at deltage i det kirkelige liv, det være sig ved deltagelse i gudstjenesterne, men også i en række
andre aktiviteter.
Den præst, der blev ansat sidste år har i særdeles høj grad medvirket til at øge aktivitetsniveauet
omkring kirken og i kirkehuset. Aktiviteter, som også i høj grad retter sig mod den meget vigtige
målgruppe, der består af børn/unge og deres forældre. Dette aktivitetsniveau har desuden bredt sig
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”som ringe i vandet” i en række andre sammenhænge. Det er særdeles glædeligt, men kan
selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis der er et vist minimum af midler at gøre godt med.
For en god ordens skyld skal også nævnes, at de frie midler ved udgangen af 2018 vil udvise et
underskud på 11.-12.000 kr., hvis budget og regnskab balancerer. En stærkt medvirkende årsag
hertil skyldes den beslutning, som provstiudvalget traf den 20. juni 2018 om ikke at godkende, at
overskydende anlægsmidler kunne overføres til delvis dækning af projekt kirkehus, men at denne
dækning skulle ske via de frie midler.
Er der behov for yderligere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Lars Hansson
formand
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