Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 12. november 2018 i Enghave kirke kl. 17.00
Afbud fra: Ejgil Bank Olesen

Referat
1. Underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 5a – regler for anvendelse af 5%
midlerne.
Budgetudvalget ønsker fremover en bedre og mere uddybende motivering af dagsordenens enkelte
punkter.

3. Orientering om møde med kirkefondet
Finn Vejlgaard orienterede om et møde med Kirkefondet i oktober måned. Kirkefondet ønsker at
bidrage til udvikling af kirke- og menighedslivet i København eksempelvis med ansættelse af en
udviklingskonsulent. Efter ønske fra Kirkefondet forsøges der aftalt et møde med Københavns
biskop og Kirkefondet samt de provster, der er involveret i nyt kirkebyggeri.
I Ørestad er der allerede etableret et samarbejde mellem Kirkefondet og menighedsrådet i Islands
Brygges sogn.

4. Ansøgninger
- Ansøgning vedr. tjenestebolig Tagensbo
Provstiudvalgets ansøgningen om optagelse af lån i stiftsmidlerne på 5,2 mio. til erhvervelse af
embedsbolig i Tagensbo sogn har været sendt i høring. Efterfølgende blev godkendelsen
bekræftet på mødet.

-

Ansøgning vedr. tjenestebolig Kapernaums Kirke
Bispebjerg-Brønshøj frafaldt ansøgningen vedr. tjenestebolig til Kapernaums Kirke

5. Sammenligning af PU-kasser
Finn Vejlgaard præsenterede den udsendte oversigt, hvor en række poster fra de seks provstiers PUK
regnskab 2017 er sammenstillet. I den følgende drøftelse blev en del ikke retvisende tal korrigeret og
uklarheder blev oplyst. I den forbindelse henstiller budgetudvalget til provstisekretærerne, at
regnskabsposteringerne i PUK bliver mere ensartede, så en reel sammenligning er mulig.
En generel debat om PU-kassernes anvendelse og til hvilke formål startede derefter. Finn Vejlgaard
foreslog en mere ensartet praksis vedrørende punktet ”provstisamarbejde”. Der var ikke tilslutning til
forslaget, men budgetudvalget blev enige om at fremme større gennemsigtighed og gensidigt
informere om de forskellige provstisamarbejder.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Johanne Haastrup, Andreas Kamstrup og Jens William Grav
med Lise Kirk som sekretær til at udarbejde et mere retvisende talmateriale.
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5-a. Regler for anvendelse af 5% midlerne
Der var enighed om retningslinjerne for 5% midlernes administration, om end praksis er lidt
forskellig i de enkelte provstier. 5% midlerne anvendes til uforudsete arbejder og forhold som
menighedsrådene ikke har kunnet tage højde for og forudse i budgetlægningen.

6. Status nyt kirkebyggeri
Anders Gadegaard fortalte om ny kirke i Sydhavnen. Der blev vist billeder og plantegninger af
vinderprojektet og af omgivelserne, hvor kirken bliver bygget. Den endelige lokalplan er endnu ikke
vedtaget. Der søges fondsmidler til yderligere finansiering. Et par fonde har svaret positivt tilbage.
Michael Krogstrup Nissen fortalte om ny kirke i Ørestaden. Der forhandles med By & Havn om køb
af grund og tidsperspektivet for påbegyndelse af byggeriet.
Til brug for forhandlingerne med By & Havn ønskes der garanti for, at finansieringen af ny kirke
kan være på plads om 5-7 år. Budgetudvalget traf beslutning om, at dette vil være økonomisk muligt
inden for en ramme af kroner 140 mio. (indeksreguleret i 2015 tal, byggeindeks).
Vedrørende ny kirke i Nordhavn forventes køb af grund til kirken inden for 2-3 år.

7. Antal tjenesteboliger i sognene – Amagerbro
Jens William Grav fremlagde Amagerbro provstis bekymringer vedrørende den yderligere
økonomiske belastning, som anskaffelse af nye præsteboliger forårsager - i en tid, hvor der også
spares op til og sker finansiering af nyt kirkebyggeri.
Der var ikke enighed i budgetudvalget om den fremlagte vurdering af tjenesteboligerne.
Budgetudvalget følger udviklingen i anskaffelse af tjenesteboliger og tager emnet op til fornyet
drøftelse om nødvendigt.

8. Mødekalender 2019
13. marts
6. juni kl. 16 + udflugt
22. august
14. november

9. Punkter til næste møde
Godkendelse af referat
Prioriteret anlægsønsker fra provstierne
PUK udvalget
Vedtagelse af fremskrivningsprocent for driftsbudget 2020
Vedtagelse af budget 2020 for PUK

10. Evt.
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