Det kirkelige budgetudvalg
for provstier i Københavns kommune

Budgetudvalgsmøde den 24. august 2022,
Jesuskirkens sognegård kl. 17-19
Deltagere: Michael Krogstrup Nissen, Jens William Grav, Erling Støhrmann-Brun, Johanne
Haastrup, Karen Marie Olesen, Lis Lynge, Birgitte Kvist Poulsen, Erik Ross Pedersen, Finn
Schulz, Per Vibskov Nielsen, Søren Dalsgaard, Mariann Horn, Finn Vejlgaard, Ulrich Piltoft,
Anders Borre Gadegaard, Jens Andersen og Ole Ehlers.
Afbud: Kai Wøldike Bested,

Referat:
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Orienteringspunkter tages under eventuelt.
2) Underskrift af referatet
Referatet blev underskrevet.
3) Vedtagelse af budget 2023:
Budgettets overordnet tal blev gennemgået.
Migrantsamarbejdet har ændret navn til Folkekirken for Internationals.
Budgetudvalget lover på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen for budget 2024, at se på
konsekvenserne af den nuværende prisudvikling..
a. Anlægsbevillinger
Der blev kort redegjort for anlægsgruppens overvejelser om fordelingen.
Nogle enkelte større anlægsprojekter henvises til at søge om stiftslån.
Vedr. afdraget på stiftslånet til nyt orgel i Emdrup kirke vil ansøgningen om stiftslån blive
behandlet på november mødet.
Anlægsbevillingerne blev vedtaget.
Budgettet blev vedtaget.
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4) Redegørelse for ny kirke i Sydhavn
En redegørelse fra Sydhavn sogn blev omdelt sammen med en tidsplan. Bilagene udsendes med
referatet. (bilag 3 og 4)
Redegørelsen blev taget til efterretning.
5) Status for kirkebyggeri – Ørestad og Nordhavn
Ørestad:
Arkitektkonkurrencen er afsluttet og der forventes at blive kåret en vinder i september.
Redegørelsen blev taget til efterretning.
Nordhavn:
Der er kigget på en midlertidig grund til Tiny Church sammen med kommunen og By & Havn.
Udskrivning af arkitektkonkurrencen er planlagt til oktober 2022.
Redegørelsen blev taget til efterretning.
6) Status Domkirkens Hus
Den udvendige istandsættelse er afsluttet. Men den indvendigepågår stadig. 2022 er brugt på
at klarlægge hvordan lokalerne skal kunne bruges, samt hvordan det skal være
forretningsmæssigt. Pt. koster det ikke ligningsmidler at have Metropolitanskolen.
Redegørelsen blev taget til efterretning.
7) Dato for temadag
Lørdag den 14. januar 2023 kl. 13:00 med afsluttende middag
Datoen blev valgt
8) Punkter til næste møder (tirsdag 8/11 2022)
Foreløbigt oplæg til temadagen
Fordeling af budgettet i procenter
Eventuel forhøjelse af rammen til nyt kirkebyggeri
Overblik over provstiernes tjenesteboliger
9) Eventuelt
Mariann Horn udtræder af Budgetudvalget pga. flytning til udlandet.
Anders Borre Gadegaard går på pension og takker for medlemskabet af Budgetudvalget.

Næste møde – tirsdag den 8. november 2022 kl. 17 til 19 med efterfølgende smørrebrød
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