Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 24. august 2016 i Holmens kirke, kl. 17
Holmens Kirke ⋅ Holmens Kanal 21 ⋅ 1060 København K
Der var afbud til mødet fra: Max Jeppesen, Lis Lynge, Hans Jørgen Lykkeboe og Poul Bo Burkal Sørensen.
- Erling Støhrmann-Brun, ankom kl. 17.55, under punkt 2.
Referat

1. Godkendelse af dagorden
- Godkendt.
2. Vedtagelse af budget 2017
- Bilag 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
- Budgetlægnings skemaet 2017 blev gennemgået.
- Ansøgningerne bilag 2.2 og 2.3 blev gennemgået, og taget til afstemning.
Bilag 2.2 Ansøgning om merdrift til Amagerbro provsti, blev vedtaget men med et lavere
beløb end det ansøgte. Amagerbro blev således tildelt 1,5 millioner i merdrift efter
afstemning. Amagerbro stemte for 2.5 millioner og de øvrige fem provstier stemte for 1.5
millioner.
Bilag 2.3 Ansøgning om merdrift til Valby-Vanløse provsti, blev vedtaget enstemmigt.
- Ansøgningerne bilag 2.4 til 2.6 blev gennemgået og godkendt.
- Der blev stemt om placeringen af den ekstra million. Der blev stem om at placere den i ’Ny
kirke’ puljen, på 5% midlerne eller til at sænke kirkeskatten. Det blev vedtaget at puljen til ’Ny
kirke’ skal tildeles den ekstra million, med 5 stemmer. Amagerbro ønskede ført til referat at deres
stemme gik til at styrke 5% midlerne.
- Eftersom Nørrebro har valgt at bespare i anlæg i stedet for i uforudsete udgifter, er de blevet
tildelt overskuddet på budget 17, til at gøre op for faldet i 5% midlerne.
- Det endelige budget med ændringer blev godkendt. Det vedtagende fordelingsskema vedhæftes.
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af prioritering af anlæg
- BU nedsætter et udvalg til anlægs prioritering
- Lis Lynge, Susanne Olling, Rolf Kallesøe, Svend Hovard, Niels Blomgren og Hans Jørgen Lykkeboe.
4. Punkter til næste BU møde den 14. november:
- skatteudskrivningsgrundlaget (prisen for at indhente tallene fra Kbh.s kommune undersøges; er
prisen begrænset indhentes tallene til næste møde; i modsat fald træffes der beslutning på næste møde
om det videre forløb)
- oplæg fra arbejdsgruppe om fordeling mellem provstierne af anlæg
- aktuel oversigt over stiftslån (størrelse og restgæld)
- status på nyt kirkebyggeri i Sydhavn, Ørestad og Nordhavn
- møder i 2017
- Bispebjerg-Brønshøj ansøgning til Brønshøj kirke
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5. Evt.
- BB beretter om status på Brønshøj ny sognecenter projektet. Og om initiativer for at nedbringe
anlægsudgifterne.
- Sydhavn ny kirke, arkitekt konkurrencen er færdig 31. august 2016
- Metropolitan skolen, forlades af Københavns Universitet og Vor Frue sogns menighedsråd går i
forhandling med kommunen, men Bispetorvs annekset bliver ligeledes ledigt, og er måske mere egnet til
projektet.
Mødet sluttede kl. 18.45
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