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Budgetudvalgsmøde den 25. august 2021 i Garnisonskirkens sognehus kl. 17.00 
 

Referat:  

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Underskrift af referat fra sidste møde  

Referatet blev underskrevet. 

 

3) Vedtagelse af budget 2022 

- Udskrivningsgrundlaget er steget mere end forventet. Det medfører en stigning i forhold til 
den kirkelige ligning for 2022 med ca. 24 mio. kr. i forhold til indeværende års budget.   

- Det betyder at driftsudgifterne samlet for såvel løn som øvrig drift er fremskrevet med 2 % i 
forhold til budget 2021. 

- Til anlæg er der afsat 61,7 mio. kr.  
- 5% midlerne udgør i budget 2022 reelt 5%, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år, 

hvor %-satsen har været ca. 4. 
- Midlerne til indfrielse af feriepengeforpligtelsen placeres i PUKasserne. Dermed har det 

enkelte provsti ansvaret for, at menighedsrådene får indbetalt det skyldige beløb til 
feriefonden i løbet af budgetåret 2022 efterhånden som midlerne tilgår PUK. Dette sker 
kvartalsvist. Provstiudvalget og de enkelte menighedsråd aftaler således, hvornår pengene 
kan overføres til menighedsrådet, som står for indbetalingen til feriefonden.  

- Menighedsrådene modtager for tiden henvendelser fra feriefonden med anmodning om 
snarlig indbetaling af skyldigt beløb. Disse henvendelser skal besvares. Man kan blot oplyse 
at midlerne først er til rådighed i 2022, hvor de så vil blive indbetalt.  

- Budgetudvalget evaluerer feriepengeforbruget inden august 2022 med henblik på evt. 
justeringer af aftalen.  

- I budget 2022 afsættes der 10 mio. kr. til nyt kirkebyggeri. Da der i budgetudvalget 
foreligger en aftale om årligt at reservere 20 mio. kr. til formålet, forpligter budgetudvalget 
sig til at afsætte 25 mio. kr. i budgetårene 2023 og 2024.  

 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  

 

4) Status og redegørelser 

  Redegørelse for ny kirke i Sydhavn 

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune har indstillet til vedtagelse i 

Borgerrepræsentationen i september/oktober måned en bevilling på 60 mio. kr. Midlerne 

skal anvendes på kirkeprojektets underetage. Tanken er, at underetagen skal blive et 
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”medborgerhus”, hvor der så etableres en ejerforening med en lokal bestyrelse bestående 

af repræsentanter for kirken og medborgerhuset. 

 

 Status for nyt kirkebyggeri –Ørestad og Nordhavn  

Ørestad – Den betingede købsaftale med By & Havn er underskrevet. Arkitektfirmaet 

Arkitema har vundet EU-udbuddet vedr. valg af bygherrerådgiver og bliver således 

menighedsrådets (bygherres) byggerådgiver. 

 

Nordhavn – Ny præst i Hans Egede Sogn kommer til at have bolig i Nordhavn og skal være 

med til at etablere et kirkemiljø i området. I lokalplanen er der reserveret byggegrund til 

den kommende kirke.  

 

5) Punkter til næste møde den 16. november.  

Mødedato er ændre til 10. november. På mødet skal det nyvalgte budgetudvalg konstituere sig.  
 

6) Evt. 

Stiftsrådet holder fællesseminar den 20. november hvor stiftsudvalgene skal diskuteres. 

- bilag om konference ved social-etisk stiftsudvalg vedhæftes referatet. 
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