Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 14. november 2019 i Hyltebjerg kirke kl. 17.00
REFERAT
Afbud fra: Per Vibskov, Ejgil Bang Olesen, Susanne Olling og Jens Andersen.
Ikke tilstede: Erling Støhrmann-Brun

1. Underskrift af referat fra de sidste to møder
Referaterne blev underskrevet, referaterne var godkendt på møderne.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

3. Orientering
 Budget 2020 - Finn Vejlgaard orienterede om efterregulering vedr. Kbh.s kommunes
selvbudgettering i 2017. Når kommunen vælger selvbudgettering kommer der tre år efter
budgetåret en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i
budgetåret. Efterreguleringen er på i alt kr. 305.000, som vi skylder kommunen. Da beløbet
først er udmeldt den 31. oktober får det ingen betydning for budget 2020, men indregnes i
budget 2021.
Siden budget 2017 har kommunen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
5%’s midlerne for BU- ligningsområdet bliver 4,72 % i 2020 efter en mindre opjustering.
 Bibliariet – biskoppen har meddelt at bibliariet bliver realiseret i Sct. Andreas kirke som et
samarbejde mellem stifterne. Der er endnu ikke meldt noget ud om de nærmere økonomiske
forhold vedr. anlæg og drift.
 Oversigt over stiftslån og stiftsmidler - Der blev omdelt en oversigt over stiftsmidlernes
indeståender for ligningsområdet. Og tilsvarende en oversigt over de enkelte provstiers
stiftslån.
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4. Ansøgninger
a. Ansøgning vedr. kirketårnet på Christians kirken
Der søges om kr. 7.046.820 til renovering af Christianskirkens tårn i form af lån i egne
opsparede midler til ny kirke i Ørestad. Lånet tilbagebetales ved tildeling af anlægsmidler til
AB i 2021.
Ansøgningen blev godkendt af Budgetudvalget.
5. Status nyt kirkebyggeri
Intet nyt vedr. kirken i Nordhavn.
Ørestad har en ansøgning om princip godkendelsen i Kirkeministeriet
Sydhavn – byggeriet ligger indtil videre stille, da menighedsrådet ønsker at fastholde det oprindelige
projekt, som der ikke er økonomi til. Menighedsrådet søger fondsmidler.

6. Temadag for BU
Vi afventer fællesmødet med Stiftsrådet den 14. januar, inden der træffes nærmere beslutning om evt.
temadrøftelser.
7. Mødekalender 2020
 12. marts kl. 17 i Brønshøj sognehus
 10. juni, samme tid
 24. august, samme tid med efterfølgende middag
 16. november kl. 17
8. Punkter til næste møde
Anlægsoversigt, temadrøftelse, BU´s regnskab 2019, revisionsprotokollater og vedtagelse af
fremskrivnings procent for driften i 2021.
9. Evt.
Vedr. muligheden for at låne internt skal der rettes henvendelse til revisionen for at drøfte
revisionens kritiske bemærkninger over for den praksis, jf. Sydhavnens revisionsbemærkninger.
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