Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde d. 6. juni 2019 - Kastels kirke kl. 15.30
Referat
Afbud fra: Ejgil Bank Olesen og Jens Andersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, punkt 4b og 4c ændres til 3d og 3e

2. Underskrivelse af referat fra marts møde
Referatet blev underskrevet

3. Budget 2020 – Drift
a. Udgifter til ny feriefond
Finn Vejlgaard redegjorde kort for stigningen i landskirkeskatten på 6 mio fra 2021, begrundet i stigende
pensionsforpligtelser.
Dernæst redegjorde Finn Vejlgaard for udgifter til ny feriefond i forbindelse med overgang til
samtidighedsferie.
Udgifterne er beregnet til 18.6 mio for BU ligningsområdet. Det er endnu uvist, hvorledes denne udgift får
budgetmæssige konsekvenser og om det bliver i budget 2020 eller 2021.
b. Driftsmidler til nyt bibliarium i Andreaskirken
Finn Vejlgaard redegjorde kort for planerne om bibliarium og Anders Gadegaard supplerede med
oplysninger om drøftelser mellem domkirkens menighedsråd og biskoppen samt folkekirkens skoletjeneste.
Der forventes et behov for milliontilskud til budgettet. BU ser sig ikke i stand til at indregne denne udgift i
budget 2020, men ønsker nærmere redegørelse for projektet. Biskoppen og folkekirkens skoletjeneste
inviteres til novembermødet.
c. Finansiering af provstisamarbejde om migranter
Der var overvejende positiv holdning til projektet i BU.
Migrantprojektet sendes nu i høring i provstierne med de foreliggende oplysninger og bilag suppleret med
den mere fyldestgørende rapport, der er udarbejdet af Søren Dalsgaard (Mellemkirkeligt Råd)
Hvis projektet finder opbakning i provstierne foreslog AG, at BU støtter med ca. halvdelen af det ønskede
beløb på kr. 1.650.000, altså kr. 800.000.
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d. Ansøgning fra Amagerbro om forøgelse af PUKassen
Ansøgning om forøgelse af PUKassen på i alt kr. 200.000,- til huslejeudgifter, godkendt.
e. Ansøgning fra Amagerbro til lejeudgifter i Islands Brygge sogn
Ansøgningen afvises i forbindelse med budget 2020. I 2021 kan provstiet fremsende ny ansøgning, når
lejeforholdene er afklaret.

4. Budget 2020 – Anlæg
a. Midler til nyt kirkebyggeri i 2020
Det henvises til pkt. 3a. Skal der afsættes 18.6 mio på budget 2020 bliver der næppe midler til den løbende
opsparing til nyt kirkebyggeri i budget 2020.
b. Ansøgning fra Amagerbro om midler til renovering af Christians kirkens tårn
Ansøgningen blev delvist imødekommet. Der er enighed i BU om at der forsøges skaffet midler i 2020 og
2021 til renovering af kirkens tårn til en udgift anslået til kr. 36 mio.
c. Orientering/ansøgning fra Bispebjerg-Brønshøj om skimmelsvamp udbedring i tjenestebolig
BU drøftede Bispebjerg-Brønshøjs redegørelse og ansøgning om udbedring af skimmelsvampen.
Men sagen bør behandles igen i PU med henblik på at genoverveje nødvendigheden af tagudskiftning i
forbindelse med udbedringen af skimmelsvampen. Erstatningssagen bør også genovervejes. BU finder at en
sådan bør kunne rejses ud fra de oplysninger Bispebjerg-Brønshøj fremkom med.

5. Punkter til næste møde
Sendes på mail

6. Evt.
I 2022 afholdes Himmelske dage i Roskilde.
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