
Referat, offentligt budgetsamråd d. 4. maj 2022 i Tingbjerg Kirke 

 
Til stede: Kapernaumskirken: Karina Christensen, Vita Japsen, Bellahøj Kirke: Lis Lynge, Sonja Jensen, 

Husum Kirke: Michael Junget, Eva Korntved, Ulla Anne Nielsen, Husumvold Kirke: Torben Gamst, Tingbjerg 

Kirke: Rita Tjell Langeland, Per Graversgaard, Tagensbo Kirke: Inge Lise Pedersen, Anni Balslev, Helene 

Martelli, Brønshøj Kirke: Simon Scott Palmer, Emdrup Kirke: Margrethe Winther-Nielsen, Benny Mogensen, 

Ansgarkirken: Peter Ring, Augusta Rothe, Grundtvigs Kirke: Karen-Marie Olesen, provstiet: Johanne 

Haastrup, Benedicte Spies  

Ad punkt 1: Formand for PU, Karen-Marie Olesen bød velkommen 

Ad punkt 2: Johanne Haastrup og Margrethe Winther Nielsen holdt oplæg om Folkekirkens Grønne 

Omstilling, herunder baggrunden for og målet med projektet.  

 

a. PU har besluttet, at MR selv skal allokere penge til grøn omstilling, og at det skal fremgå af 

budgetter og regnskaber, hvilke tiltag der er gjort/planlægges ift. grøn omstilling 

b. Kirkens CO2-aftryk skal kortlægges af konsulent 

c. Projektgruppe skal systematisere indberetninger til KM fra MR 

d. Provstiet skal i løbet af 2023 kunne fremvise en handlingsplan udarbejdet af 

menighedsrådene i fællesskab 

e. Runde med menighedsråd om deres aktuelle klimatiltag (nedenstående er ikke 

nødvendigvis udtømmende for det enkelte menighedsråd)  

i. Ansgar: Søger om at blive grøn kirke, KK har tidligere afvist affaldssortering på 

kommunens regning.  

ii. Bellahøj: Certificeret grøn kirke, grønt udvalg, kildesortering, indsamling af brugte 

briller, omsmeltning af stearin, alterblomster fra bæredygtig blomsterhandler, 

økologiske eller bæredygtige indkøb, en del af visionen, at den grønne omstilling er 

tænkt ind i alle aktiviteter.  

iii. Bispebjerg: Ingen konkrete strategier. 

iv. Brønshøj: Ingen konkrete strategier.  

v. Emdrup: Solceller på tag, ingen engangsservice, sparepærer, LED-pærer, 

affaldssortering, energigennemgang, digital styring af varme, temperatur, grønt 

udvalg som del af byggeudvalget. Grøn omstilling fast punkt på dagsordenen.  

vi. Husum: Energiforbedringer af bygninger (men det er ikke sket som led i en grøn 

strategi) 

vii. Husumvold: Ingen konkrete strategier (solceller) 

viii. Kapernaum: Affaldssortering, ingen engangsservice, forsatsruder til kirken 

planlægges, minimering af  

ix. Tagensbo: Ingen konkrete strategier.  

x. Tingbjerg: Officiel grøn kirke, affaldssortering, minimering af madspil (samarbejder 

med fx Fødevarebanken), fokus på genbrug, opmærksomhed på energiforbrug 

xi. Provstiet: Ingen konkrete strategier. 

f. Fokus på grøn omstilling ved provstesyn 



g. Margrethe Winther-Nielsen præsenterede FGO og ideer til, hvordan man kan komme i 

gang med at arbejde med grøn omstilling: 

i. 4-årigt projekt, der løber frem til 2025, som skal omstille til mere klimavenlig kirke. 

Budget: 18,7 mio.  

ii. Motivation: Besluttet ved lov i EU (klimaneutral i 2050), DK: 70% reduktion i 2030, 

FK er den største civilsamfundsorganisation og tredjestørste jordbesidder i DK, FK 

råder over bygninger i hele landet. 

iii. 5 arbejdsfelter:  

1. Jorderne: Klima- og miljøeffekter skal forbedres 

2. Energiforbrug: CO2-udledning fra bygninger skal reduceres 

3. Affald: Klima- og miljøeffekter skal forbedres 

4. Indkøb og transport: Klima- og miljøeffekter skal forbedres 

5. Mening: FK’s arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det 

omgivende samfund 

iv. Arbejdsplan for FKGO – Indsatsen skal være målbar:  

1. Kortlægning og strategi 

2. Handleplan og metodeudvikling 

3. Implementering og måling  

4. Evaluering og dokumentation 

v. Forslag til reduktion af CO2:  

1. Start i dag med kig i inspirationskataloger 

a. El og varme: Bygningsgennemgang med konsulent, styring af varme 

og ventilation, energieffektive installationer for varmeanlæg, 

ventilationsanlæg, belysning, fjernvarme, varmepumpe, solceller  

(Provstiet kan med fordel få en fælles konsulent, som kan hjælpe 

sognene i gang med den grønne omstilling) 

b. Indkøb, anskaffelser og vedligehold:  

i. Reparation fremfor nykøb 

ii. Del eller lån 

iii. Prioriter genbrug 

iv. Køb ting med lang holdbarhed  

v. Vælg produkter med lav CO2-aftryk fremfor laveste pris 

vi. Køb hos virksomheder med grøn profil 

vii. Køb varer, der lever op til miljømærkernes kriterier 

c. Ved udgangen af 2022 skal alle danske virksomheder lave 

affaldssortering.  

d. Https://folkekirkensgroenneomstilling.dk  

2. Skal MR selv gå videre, eller skal PU komme med et udspil til fx fælles 

konsulent? – Det skal vi beslutte i PU. PU skal i samspil med MR lave en 

fælles strategi for den grønne omstilling, der skal være klar i 2022.  

3. Kortlægning af sognene i provstiet: Hvem sørger for, at processen starter? 

Skal MR eller provstiet starte processen? 

Ad punkt 3: Gennemgang af økonomien i ligningsområdet: Kun foreløbigt – det endelige budget besluttes 

på Budgetsamrådet 24. august. Nu: fremskrivningsprocent på 2%. Samlet ligning i vores provsti fordeles ud 

https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/


fra budgetmodellen (BBM), som bygger på de sidste tre års statistiktal (for 2023: 2019, 2019 og 2021). De 

fleste skal have lidt mere, få lidt mindre.  

Ad punkt 4: Aktivitetspulje: 1% af ligningen tilbageholdes til denne pulje. Formålet med puljen er at 

igangsætte menighedsbyggende/diakonale aktiviteter vha. tilførsel af lønmidler og/eller aktivitetsudløste 

udgifter. Pulje 2023: kr. 666.749 (pga. uforbrugte penge i 2021). Kriterier for ansøgning og 

ansøgningsskema findes på provstiets hjemmeside.  

Ad punkt 5: Der er kommet anlægsansøgninger ind for i alt kr. 27.456.672. PU har prioriteret ønskerne, 

som er sendt til som BU. Der er normalt ca. 50 mio. Kr. Til fordeling mellem de 6 provstier i Københavns 

Kommune. Anlæg besluttes sammen med det øvrige budget for 23 på BUs møde 24. august.  

Ad punkt 6: Provstiets samarbejdsaftaler blev underskrevet af de tilstedeværende formænd.  

Ad punkt 7: PUKs budget 2023 blev præsenteret ved gennemgang af målsætninger og overordnede 

budgetposter.  

Ad punkt 8: Intet.  


