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Budgetudvalgsmøde den 22. august 2019 i Nathanaels kirkes menighedshus kl. 17.00 

Referat 

Afbud fra: Andreas Kamstrup (NØ), Jens Andersen (VF-V) og Kai Bedsted (V-V) 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 2a, 5a og 5b 

 

2) Underskrift af referat fra sidste BU møde 

 

Referatet fra BU mødet den 6.6.19 underskrives på næste møde den 14. 11.19 sammen med 

mødereferatet af 22.8.19. 

2a) Ansøgning fra Bispebjerg-Brønshøj om midler (kr. 2.936.850) til renovering af 

præstebolig for skimmelsvamp 

Johanne Haastrup redegjorde for sagen (som første gang blev drøftet på BU mødet den 6.6.19) 

vedr. erstatningskravet og hel eller delvis udskiftning af taget i forbindelse med udbedringen. 

Erstatningskravet ændres fra kr. 3 mio. til ½ mio. i henhold til redegørelse af advokat Marie-Louise 

Pind, idet resten skal betragtes som egenbetaling for forbedringer. Og vedrørende taget blev der 

vedtaget udskiftning af hele taget.  

BU godkendte ansøgningen og vedtog: B-B dækker så stor en del af udgiften som muligt via 5% 

midlerne. Resten finansieres via lån i midlerne til ny kirke i Sydhavn. Lånet tilbagebetales ved 

tildeling af anlægsmidler til B-B i 2021. 

Forud for næste års budgetforhandlinger udarbejdes en oversigt over interne lån mellem 

provstierne i BU.  

3) Beslutning om anlægsramme for nyt kirkebyggeri 

 

På baggrund af det udsendte notat om nyt kirkebyggeri i Kbh. vedtog BU en anlægsramme for ny 

kirke i Sydhavnen, Ørestad og Nordhavn på kr. 150 mio. pr. kirke (i 2019 kr.). Midlerne 

tilvejebringes ved henlæggelser på kr. 20 mio. fra budgetåret 2020 frem til budget 2031. To af 

årene henlægges 50 mio. – årstallet for disse er ikke besluttet på forhånd.  

 

4) Beslutning om oprettelse af et migrantsamarbejde i Kbh stift. 

 

BU vedtog et tidsbegrænset samarbejdsprojekt for provstierne i BU i en forsøgsperiode på 3 år til 

halvdelen af det ønskede beløb på kr. 1.6 mio., altså kr. 800.000.  

Når Frederiksberg provstis bidrag og Amagerlands fratrækkes giver det en samlet udgift på kr. 

670.000 for provstierne i BU pr. år i 3 år.   
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I løbet af forsøgsperioden evalueres projektet. 

 

5) Vedtagelse af budget 2020 

5a) VF-V ansøger om driftstilskud til Hugs and Food 

5b) AB ansøger om midler til budget 2020 (kr. 12 mio.) til renovering af 

Christianskirkens tårn 

Punkt 5 refereres samlet. 

Rammerne for budget 2020 vedtages i henhold til den omdelte oversigt. De endelige tal for 

udskrivningsgrundlaget (USG) og landskirkeskatten mangler, hvorfor Kirkeministeriet har udskudt 

fristen for provstiernes aflevering af de endelige budgetter til menighedsrådene med 3 uger fra 

15.9. til 8.10.19.  

Hvis resultatet bliver et underskud i forhold til den omdelte budgetoversigt bemyndiges BU formand 

og budgetprovsten til at regulere budgettet med en ændring af ”5% midlerne” (fra de nuværende 4 

% til 3 %, men ikke lavere). Hvis yderligere midler er nødvendige kan der hentes 1 mio. fra midler 

itl ny kirken (fra nu 20 mio. til 19 mio.). Endelig kan der også som sidste mulighed reguleres v.hj.a. 

anlægspuljen.  

Hvis disse reguleringsmuligheder ikke rækker indkaldes der til et ekstraordinært BU møde. Det 

forventes ikke at blive nødvendigt.  

Hvis resultatet bliver et overskud i forhold til den omdelte budgetoversigt anvendes dette til 

Christianskirkens tårnprojekt. Restbeløbet op til de 12 mio. tilvejebringes ved lån i egne midler til 

ny kirke i Ørestad. Lånet tilbagebetales ved tildeling af anlægsmidlerne til AB i 2021. 

Når de endelige tal for budget 2020 kendes (USG og landskirkeskatten) kan AB udarbejde en 

formel ansøgning om lån i egne midler til principiel godkendelse på næste BU møde den 14. 

november.  

VF-V tildeles en engangs særbevilling på kr. 500.000 som støtte til at drive spise- og værestedet 

Hugs and Food. Inden næste års budgetforhandlinger skal BU drøfte dette projekts fremtid sammen 

med andre provstiers lignende og /eller tilsvarende diakonale projekter, som evt. også ønskes 

styrket i form af yderligere bevillinger. 

På baggrund af ovenstående beslutninger er budget 2020 vedtaget. Ny budgetoversigt fremsendes, 

når de manglende tal kendes – desuden fremsendes anlægsoversigt for de enkelte provstier.  

6) Punkter til næste møde den 14. november.  

Bibliarium, Christianskirkens tårn, mødekalender 2020, temadag for BU, nyt kirkebyggeri 

7) evt. 

Næste møde – 14. november 
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