Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 20. marts 2018 - i Helligåndshuset - kl. 17-18.50

Referat
Deltagende ved mødet var: Michael Krogstrup Nissen, Jens William Grav, Erling Støhrmann-Brun,
Johanne Haastrup, Karen-Marie Olesen, Per Vibskov Nielsen, Kai Wöldike Bested, Lis Lynge, Ole Erhardt
Pagels, Niels Blomgren-Hansen, Jane Hansen, Finn Vejlgaard, Carsten Albertsen, Susanne Olling, Steffen
Ringgaard Andresen, Jens Andersen og Ejgil Bank Olesen der gik kl. 18.30.
Afbud: Carsten Albertsen, Max Jeppesen (Udtrådt af budgetudvalget)
Referent: Lise Kirk Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Orientering
Intet at bemærke.
3. Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag
Orientering taget til efterretning.
4. Fastlæggelse af kirkeskatteprocenten for 2019
Formanden og budgetprovsten stiller forslag om en fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 0,8%.
Udvalget vedtager forslaget.
5. Vedtagelse af fremskrivningsprocent for driftsbudget 2019
Formanden og budgetprovsten stiller forslag om en fastholdelse af fremskrivningsprocenten på 2%.
Udvalget diskuterede forslaget, Amagerbro ønskede en opskrivning på løndelen, de resterende provstier
tilsluttede sig forslaget om en opskrivning på samlet 2%.
6. Indledende drøftelse af anlæg 2019 (provstiernes første estimat af anlægsønsker) og nedsættelse af
prioriteringsudvalg
Anlægsønskerne blev gennemgået.
Budgetudvalget tog en princip beslutning om at anlægsønsker der indsendes til marts mødet fremsendes
behandlet og prioriteret fra provstiudvalgene.
De bearbejdede og prioriterede tal skal fremsendes fra provstierne til budgetudvalget, senest medio april.
Der blev nedsat prioriteringsudvalg:
Kai Wöldike Bested, Ole Erhardt Pagels, Susanne Olling, Jane Hansen, Lis Lynge, Erling Støhrmann-Brun
og budgetprovst Finn Vejlgaard
Budgetprovsten indkalder til mødet.
7. Kommende stiftslån herunder ansøgning fra Holmens og Østerbro provsti
Holmens og Østerbro provsti præsenterede årsagen til at optage lån i stiftsmidlerne.
Budgetudvalget godkender optagelse af stiftslån uafhængigt af løbetid.
8. Status for nyt kirkebyggeri
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Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune
Sydhavn – Der redegøres mere detaljeret for projektet på næste budgetudvalgsmøde ved Anders Gadegaard.
Pt. arbejdes der på yderligere fonds finansiering.
Ørestad - har lejet lokale i ottetallet og ansat præst. De nye lokaler indvies 15. april. Amagerbro sender
ansøgning ind til Kirkeministeriet for at søge om tilladelse til at bygge ny kirke. Det er forventningen at
byggegrunden købes i indeværende år.
Nordhavn – Der har været arkitektkonkurrence for Nordhavnsområdet (Levantkajen) og der er gang i at
prøve at skabe kirkeliv i Nordhavnen.
9. Fremlæggelse af budgetudvalgets regnskab for 2017 til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
10. Mødedatoer i 2018
7. juni
22. august
12. november
11. Punkter til næste møde
Anlæg
Budget 2019
Podcast evaluering
Nyt medlem til skoletjenesten
Fælles arrangement for provstiudvalgene i Københavns kommune.
Status for nyt kirkebyggeri
12. Evt.
Lis Lynge foreslår at arrangere en fælles provstiudvalgstur så man får provsti udvalgene mere med
projekterne for nye kirker. Sensommeren 2018.

13. Godkendelse af mødereferatet
Mødereferatet blev godkendt, og underskrives på næste møde.
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