
Referat fra budgetsamråd den 31.  august 2021 i Sakskøbing.                  

 

1. Orientering om budget 2022 provstiudvalgskassen. 

Johannes Kristensen gennemgik budget 2022 for provstiudvalgskassen samt provstiudvalgets 

målsætninger. 

2. Budget 2022- den kirkelige ligning i Guldborgsund kommune, menighedsrådenes budgetbidrag i 

forhold til de udmeldte driftsrammer, merudgiftsønsker, samt de endelige budgetrammer. 

Johannes Kristensen orienterede om de endelige udmeldte rammer vedr. budget 2022. 

Sakskøbing MR havde et merønske på 348.000 kr. til drift. 

Dette ønske blev ikke imødekommet. 

Derimod bliver samtlige menighedsråds driftsrammer fremskrevet med 2%. 

Der bliver afsat 2.500.000 kr. til udvendig kalkning i budget 2022.  

Det forventes, at der bliver kalket 1 til 2 kirker om året. 

Der bliver afsat 600.000 kr. til indvendig kalkning i budget 2022. 

Der forventes at være ca. 2.900.000 kr. til ekstraordinære afdrag på lån.  

Ligningsmidler til rådighed i Lolland Østre provsti i 2022 er 30.807.844 kr. 

Stiftslån i provstiet pr. 31.12.2022: ca. 18 mio. kr.  

(Der er optaget 2 nye stiftslån i 2021, Radsted kirke og Bregninge kirke.) 

Rentebyrde i 2022: ca. 192.000 kr. 

3. Regnskab 2020/budget 2022 fra samarbejde om kirkelige initiativer i provstiet. 

Johannes Kristensen fremlagde regnskab 2020, samt budget for 2022. 

4. Fælles kalkningsordning. 

Knud Erik Rasmussen orienterede om den udvendige kalkning.  

Våbensted kirke og Godsted kirke er blevet kalket i 2021.  

Conny Krog orienterede kort om den indvendige kalkning.  

Menighedsrådene efterspørger en klar udmelding fra provstiet om den indvendige kalkning. 

Menighedsrådene efterspørger ligeledes den udarbejdede prioriteringsliste vedr. indvendig kalkning. 

5. Provstikonsulent 

Ansættelse af provstikonsulent er desværre ikke mulig for nuværende. 

Menighedsrådene opfordres til at kontakte Stiftet, i forbindelse med HR-spørgsmål. 



6. Guldborgsundmodellen.  

Den nye budgetmodel.  

Budgetudvalget i Falster og Lolland Østre provstier  har besluttet, at ansætte en projektkonsulent på 

timebasis i forbindelse med implementering af den nye budgetmodel.  

Guldborgsundmodellen implementeres for budget 2023.  

7.GIAS-takster genberegnet for 2022.  

Budgetudvalget i Falster og Lolland Østre provstier har godkendt de nye GIAS- takster for 2022. 

Disse skal godkendes på næstkommende provstiudvalgsmøde. Derefter sendes de ud til samtlige 

menighedsråd til indtastning i GIAS-systemet.  

8. Valg til provstiudvalg og stiftsråd. 

Knud Erik Rasmussen orienterede. 

Der er sendt referat ud fra det orienterende møde. 

9. Lørdagsdåb. 

Det er ikke menighedsrådene, som bestemmer, hvornår der skal være kirkelige handlinger.  

Det er præstens opgave i samarbejde med den enkelte familie. 

10. Differentieret vedligeholdelse 

Projekt som kører i 2 år.  – Kirkernes vedligeholdelse – valg af materialer m.m. 

11. Udviklingsprojekt i kirkefondet 

Kirkefondet har udvalgt Tårs kirke til dette udviklingsprojekt. 

Projektet går ud på, at Tårs kirke skal være ”hele provstiets kirke” og vil kunne bruges til koncerter og 

lignende. 

12. Nyt fra sognene 

Orientering fra alle sognene. 

13. Evt. 

Intet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


