
    

 

      

 

 

 

 

 

Referat fra: 
 

Offentligt budgetsamråd 

Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing F. 

 

1. Velkomst ved formand Knud Brusgaard Nielsen 

 

2. Provsten gennemgik forudsætningerne for ligningen i 2022. 

 

 

• 2021 var et presset år på grund af pensions- og feriepengeforpligtelsen, som sammen 

med faldende udskrivningsgrundlag medførte en nedgang i rådighedsbeløbet.  

 

• Det fælles budgetudvalg for Lolland Østre og Falster Provstier har i sit møde den 18. 

august 2021 besluttet, at fastholde en kirkeskatteprocent på 1,16% samt fordelingen af 

ligningen på henholdsvis 35% til Lolland Østre Provsti og 65% til Falster Provsti. 

 

• Der har været møde med Guldborgsund kommunes økonomiafdeling den 24. august 

2021 og forvaltningen har valgt at indstille til kommunalbestyrelsen, at benytte det 

statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

 

• Økonomien for 2022 ser dog meget bedre ud end i 2021: 

  
 

I Guldborgsund kommune er der et rådighedsbeløb på kr. 88.022.411, hvilket resulterer i 

en merindtægt på kr. 3.544.777,- i forhold til 2021. Falster Provstis merindtægt i 2022 ud-

gør 2.304 tkr.  

                                                                                                                 

Falster Provstiudvalg                                 

Klosterstræde 3, 1. 

4800 Nykøbing F. 
              Den 30. august 2021 
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J. nr. 2021-5306 



3. PUK-budgettet blev gennemgået. Ligningsbehovet udgør 1.047 tkr. hvoraf udgift til det bin-

dende stiftsbidrag kr. 399.562,- bliver afholdt. 

 

4. Menighedsrådenes bidrag blev gennemgået. Enkelte anlægsprojekter er indkommet efter afle-

vering af budgetbidrag den 15. juni 2021.Der blev blandt andet blev redegjort for følgende: 

 

• Nykøbing F. menighedsråd ønsker at erhverve ejendom i midtbyen overfor Klosterkir-

ken. Omkostningerne vil andrage 5 mio. kr.  

• Sønder Kirkeby har brug for udskiftning af varmeanlægget i Sønder Kirkeby kirke, 

omkostninger hertil kr. 300.000,-. 

• Ønslev-Eskilstrup redegjorde for kommende ændring af tilkørselsforholdet til Ønslev 

kirke i forbindelse med Guldborgsund kommunes ændring af vejforløbet. Dette bevir-

ker, at forpagtningen af præstegårdsjorden kan bortfalde. 

• Nordvestfalster er ved at få etableret elvarme under sæderne i Nørre Vedby kirke. 

• Stubbekøbing ønsker kirkens tårntag besigtiget ved næste provstesyn i 2023 

• Idestrup menighedsråd ønsker anskaffelse af en kombimaskine, som både kan slå græs, 

klippe kanter, suge løv og blade samt salte. 

 

5. Eventuelt: 

 

• Formanden orienterede om orienteringsmødet vedrørende valg til provstiudvalg og 

stiftsråd, som afholdes i Lindeskovkirken, torsdag den 2. september 2021, kl. 19.00. 

 

 

 

Slutteligt takkende formanden for god ro og orden. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

p.u.v. 

 
Michael Fagerlund 

Provst 

 

 


