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Ringkøbing menighedsråd
v/ formand Lars Hansson
Markskellet 2
6950 Ringkøbing
Ringkøbing, den 14.09.2018
Vedr. bud et for 2019
Efter provstiudvaigets behandling af menighedsrådenes budgetbidrag for 2019 skal det herved meddeles,
at der er fastsat følgende for Ringkøbing kirkekasse med det fremsendte budgetbidrag:
Driftsramme 2019 jf. udmelding 3.944.900 3.944.900
Ekstra til drift 0
Heraf brug af frie midler 0
Anlæg: Projektering renovering tårn 20.000, borde og 370.000 187.500
stole kirkehus 150.000, projektering udskiftning af kirkegårdslåger 100.000, tilpasning af kirkegård 100.000
Heraf brug af overskydende anlægsbevilling -182.500
Ordinære afdrag 300.000 1.472.900
Ekstraordinære afdrag 1.172.900
Ligningsbeløb 5.603.500
o Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at have fokus på økonomien allerede nu, således at de
forventede frie midler er til disposition i budget 2019.
o Ønske om køb af plæneklipper, op til 15.000 kr., kan imødekommes via maskinpuljen, under
forudsætning af, at provstiudvaigets retningslinjer for brug af maskinpuljen overholdes.
o Vær opmærksom på, at hele Iigningsbeløbet, både til drift og anlæg, kommer månedsvis fra
Kommunen.
0 Menighedsrådet skal indlæse specificeret budget for 2019, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger,
via Økonomiportalen senest den 15. november 2018.
Med venlig hilsen
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o Må ikke give underskud, med mindre menighedsrådet har fået besked om i den endelig
udmelding, at menighedsrådet skal brug af de frie midler. Budgetter, der indsendes
med ikke på forhånd godkendt underskud, vil blive returneret.
Indhentnin aftilbud åanlæ sarbe'der:
o Et menighedsråd er en offentlig myndighed og som sådan underlagt regler og
bestemmelser.
o Provstiudvalget appellerer til økonomisk forsvarlighed ved at indhente flere tilbud også ved mindre anlægsarbejder.
o Vær opmærksom på problematikken omkring habilitet, når håndværkere vælges, at det
er på baggrund af det bedste tilbud.
Maskinpulje:
o Som besluttet på budgetsamrådet den 31. august 2017 oprettes der en maskinpulje til
sognene i Ringkøbing-Skjern Kommune.
o De sogne, som har haft maskinønsker i budget 2019, imødekommes.
o Der skal indhentes minimum 2 tilbud på den ønskede maskine. Tilbuddene sendes til
provstiudvalget med redegørelse/begrundelse for, hvilket tilbud menighedsrådet ønsker
at benytte sig af - og oplysning om, hvilken °o-sats der benyttes til momsfradrag.
Tilbuddene skal være sammenlignelige.

Til brug for ensartet behandling af budgetter og regnskaber ønsker Provstiudvalget
fremadrettet budget-formålsrapport indsendt, både for så vidt budgetter, som regnskaber.
Ligeledes ønsker Provstiudvalget kvartalsrapporten indsendt m/specifikationer (8 sider)
Ringkøbing, den 14.09.2018
Lone Hvejsel
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