
Referat fra 1. budgetsamråd i Bispebjerg-Brønshøj provsti 

 Provstiudvalgets formand, John Christensen, bød velkommen til årets første budgetsamråd. 
Efter en orientering om de økonomiske forhold i København, udmeldte han den foreløbige 
procentsats for fremskrivning af budgettal for løn og drift i budget 2013: Der bliver fremskrevet 
med 1% for den samlede drift. Det er så op til menighedsrådene, hvordan de vil fordele puljen 
under hensyntagen til Kirkeministeriets vurdering, som lyder på 0,4 % på løn. Der er stadig 
usikkerhed om bevillingen til anlæg og dermed om, hvilke synsudsatte arbejder der bliver 
bevilget penge til, for der mangler 7 mio. kr. ift. anlægsønskerne til Budgetudvalget. Bispebjerg-
Brønshøj Provsti har dog allerede frafaldet ønsker for 4 mio. kr., og regner med ikke at skulle 
skære yderligere. 

 

 Herefter orienterede provst Johanne Haastrup om forventet anderledes finansiering af 
Folkekirkens Skoletjeneste, hvilket dog først bliver aktuelt for budget 2014. Flere og flere sogne 
vælger at spare netop på medlemskabet af Skoletjenesten, samtidig med at der i København 
bliver færre kirkekasser. For at bevare Skoletjenesten bliver finansieringen nødt til at overgå til 
provstiudvalgskasserne.  

 

 Provsten fortsatte med en orientering om provstiets krav til budget og regnskab. Vi kæmper 
stadig med at gennemskue de nye regnskaber og budgetter, til hjælp hertil beder provsti og 
provstirevisor om flg.:  

Flere forklaringer til regnskabet, så at der kommenteres på 
væsentlige budgetafvigelser og på årets over-/underskud 
(også til glæde for det kommende menighedsråd) – ønskes 
med det samme sendt til PU og revisor 

Skema over styring af anlægsaktiviteter – ønskes med det 
samme til PU og revisor  

Skema over styring af driftsplanmidler – afvent gennemgang 
på Teknisk Budgetsamråd for regnskabsførere 

Redegørelse for disponering af frie midler, så at det også 
fremgår, hvor meget af de frie midler, der er videreførsel af 
driftsplanmidler – ønskes med det samme sendt til PU og 
revisor 

Biregnskaber ved store anlægsprojekter – ønskes med det 
samme sendt til PU og revisor 

Der skal indhentes tilladelse fra PU, førend man bruger 
anlægsmidler til et andet formål, end de er bevilget til – 
forsinket ansøgning ønskes med det samme sendt til PU 

Driftsplanen skal fremover føres under drift – afvent 
gennemgang på Teknisk Budgetsamråd for regnskabsførere 

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet – afvent 
gennemgang på Teknisk Budgetsamråd for regnskabsførere 

 
Den tekniske gennemgang heraf vil ske på det tekniske budgetsamråd for regnskabsførere og 
kasserere d. 5. september 2012. 

 

 Herefter blev der talt kort om Særlige indsatsområder. Provstiet har modtaget regnskab for 
2011, budget for 2012 og ansøgning om fortsat bevilling for 2013 fra de fleste af de pågældende 
indsatsområder. PU skal på den baggrund beslutte om bevillingen skal fortsætte. 



 

  

 Indsatsområde   Økonomi    

  Ansgar-
Kapernaum-
Tagensbo  

 
 Musik                    25.000  

  
  

 Foredrag mv.                    25.000  
  

  
 Menighedsopbyggelse                    50.000  100.000 

  Bellahøj-
Brønshøj-
Utterslev  

 
 Ungdomskirke                  100.000  

  

  

 
Voksenundervisning/spiritualitet                    25.000  

  

  
 Minikonfirmander                    25.000  

       
150.000  

 
 Emdrup  

 
 Undervisning                    25.000  

              
25.000  

 
       Grundtvigs  

 
 Musik                  100.000  100.000 

 
       Husum-
Husumvold  

 
 Ungdomskirke                    50.000  

  
  

 Babysalmesang, børnekor                    30.000  
  

  
 Musik                    70.000  

            
150.000  

 

   
 I alt  525.000  

 
      

 

    

 Sognepræst i Grundtvigs Kirke, Palle Kongsgaard, kontaktperson og kasserer i Kapernaumskirken 
Karen Marie Poulsen og informationsmedarbejder i Husum og Husumvold Kirker, Espen Bock 
Andersen præsenterede resultatet af Tænketankens arbejde (arbejdspapir og fulde rapport 
ligger også på hjemmesiden). Det gav anledning til en god drøftelse med fokus på bl.a. 

a. den lokale forankring: at vi skal være kirke for de mennesker, der bor i vores område, 
og derfor være mere opsøgende og mere vidende om vort lokalområde, hvem der er 
der på hvilke tider af døgnet og hvor de daglige ’færdselsårer’ er (det vil også sige, at 
der skal være grænser for specialisering) 

b. provstiet som en geografisk enhed med stort potentiale i samarbejde og udnyttelse af 
hinandens kompetencer – hvilket kræver bedre kommunikations-strukturer 

c. provstiet som katalysator og igangsætter af selvrefleksion over, hvad vi vil som kirke, 
hvilke kvalitets- og succeskriterier vi har for de ting, vi sætter i gang, og for hvordan vi 
’laver’ gudstjeneste 

Tilbage står, hvordan det skal organiseres, så at det ikke bliver ’top-styret’, men til stadighed er 
noget, der vokser nedefra. Tænketankens medlemmer har lovet at holde os alle sammen fast på 
at arbejde videre med problemstillingerne. 
 
I provstiet afholdes fælles temadag for alle menighedsråd d. 2. marts 9-16 2013. Her skal 
Tænketankens visioner indtænkes. Spørgsmålet er, om vi skal fastholde linjen i provstiet om, at 
vi er fælles om at lave kirke, og invitere alle ansatte med til denne dag. 

 


