Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 7. juni 2018 - Nørrebro kl. 17
Referat
Afbud fra: Kai Wöldike Bested og Susanne Olling

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med et nyt punkt tilføjet under punkt 3. Ansøgning fra Vor frue-Vesterbro, nyt
tag Enghave.
2. Orientering om nyt kirkebyggeri, Sydhavnen - Ørestaden - Nordhavnen
Sydhavn - Vor frue-Vesterbro er i gang med at ansøge fonde og har fået princip tilsagn fra Ny Carlsberg
fonden om støtte til udsmykning. Forventet byggestart 2. kvartal 2019.
Ørestaden – Amagerbro har indviet det nye kirkerum i 8tallet, og der afholdes nu gudstjenester. Er i proces
med at købe byggegrund. Kirkeministeriet ansøges om tilladelse.
Nordhavnen – Holmens og Østerbro har haft møde med By&Havn og fik præsenteret arkitektkonkurrencens
fem foreslog på masterplanen. Kirkens beliggenhed bliver ud mod vandet, ved Den Internationale Skole.
I Holmens og Østerbro arbejdes der med at etablere en menighed i området. Der blev afholdt stort
arrangement i Pinsen og der vil blive afholdt flere arrangementer til Sant Hans, Allehelgensdag og Jul.
3. Ansøgninger:
- Nørrebro om forøgelse af PUK
 Bilag 3.1
Ansøgning om forøgelse af PUKassen med 50.000,- årligt. Det blev enstemmigt vedtaget.
-

Amagerbro om Flytning af midler vedr. studentermenighedens drift
 Bilag 3.2
Ansøgning om flytning af fremtidige midler fra Vor frue-Vesterbro til Amagerbro. Ansøgningen blev
vedtaget. Der vil blive skåret 150.000,- på Vor frue-Vesterbros driftsbudget som tillægges Amagerbro.
.
- Amagerbro om fastsættelse af løbetid på stiftslån til Vor Frelsers sogn
 Bilag 3.3
Ansøgning om fastsættelse af løbetid blev godkendt.
-

Amagerbro om forøgelse af PUK
 Bilag 3.4
Ansøgning om forøgelse af PUK med 560.000,-. De forskellige punkter i ansøgningen blev diskuteret. Det
blev besluttet af forøge PUK med 300.000,- til huslejen i 2019 og en permanent lønregulering på 30.000,-.
Lønregulering af provstisekretærer forventes fremover at afholdes inden for budgetrammen.
-

Holmens og Østerbro om stiftslån til præstebolig – UDGÅR
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Vor frue-Vesterbro, nyt tag Enghave
 Bilag udsendt inden mødet
Ansøgning om lån i Sydhavns sogn til tagrenovering på Enghave kirke. Ansøgningen blev diskuteret og
godkendt.
-

Valby-Vanløse om forøgelse af PUK
 Bilag 3.6
Ansøgning vedrørende udgifter ved sekretærskifte. Ansøgningen frafaldet.
4. Budget og anlæg 2019
 Bilag 4
Ændringer besluttet under punkt 3 tilrettes i skemaet.
5. Folkekirkens Skoletjeneste orientering om regnskab og budget
- Valg af repræsentant fra københavnerprovstierne i Folkekirkens Skoletjeneste bestyrelse
 Bilag 5.1 og 5.2
Regnskab og budget, ingen kommentar.
Valg af repræsentant, Karen-Marie Olesen fra Bispebjerg-Brønshøj blev valgt.
6. Reformationsjubilæet – Skriftlig evaluering af podcast
 Bilag 6
Drøftede evalueringen og noterede at målsætningen for projektet blev nået.
7. Fælles arrangement for provstiudvalgene i Københavns kommune
Det blev besluttet at tage en havnerundtur til byggegrundene i forår/sommer 2019. Dato fastsættes til
november mødet.
8. Punkter til næste møde
- Budget 2019 (anlægsgruppens forslag til anlægsfordeling udsendes efter gruppens næste møde enten 5.
juli eller 8. august)
- Anders Borre Gadegaard viser projekt Sydhavn kirke.
9. Evt.
En principiel diskussion om PUKasserne og anvendelse af midler finder sted på novembermødet.
Referatet er godkendt og underskrives på næste møde

Efter mødets afslutning er der spisning, evt. afbud meddeles på bukbh@km.dk
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