REFERAT
af offentligt

BUDGETSAMRÅD
I HERLEV-OMRÅDET
Onsdag den 6. september 2017 kl. 19:00 i Lindehøj kirke.
Til stede af samrådsmedlemmer: Bente Gydesen, Leif Kjøller-Ramussen, Lars Juhl, Otto Bendixen,
Ib Møller Sørensen, Per Olsen, Mogens Kühn Pedersen, Lene Hesselballe, Hjørdis Kjærgaard og Erik
Würtz Nielsen. Afbud fra Peter Senbergs, Flemming Petersen og Randi Dufva. Fra kirkegårdsbestyrelsen deltog Svend Pedersen og Kaj Gydesen. Desuden kirkegårdsleder Ulf Høiriis Nielsen, regnskabsførerne Stella Gaarsdal Larsen og Margrethe Mørkøv samt provstisekretær Hans BayPetersen.
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2) Forslag om samarbejdsprojekt om tværkulturel diakoni ved Morten Miland Samuelsen.
Projektet blev gennemgået af Morten Samuelsen. Lindehøj havde mandat fra menighedsrådet til
at gå ind for projektet. Præstebro og Herlev skal først behandle projektet i et menighedsrådsmøde,
Præstebro forventer herefter mandat fra menighedsrådet. Det blev vedtaget at de berammede
163.000 går ind i den samlede budgetberegning for området og at beløbet står i reserve til en aktivitetspulje efter nærmere bestemmelse, når der er kommet bekræftelse fra Præstebro og evt. Herlev.
3) Budgetterne 2018.
Forslag om en aktivitetspulje.
Der oprettes en ny aktivitetspulje med et formål, der skal nøjere specificeres i en vedtægt som
fremlægges til vedtagelse på budgetsamrådet i marts 2018.
I forberedelsen af vedtægten samarbejder udvalget vedr tværkulturel diakoni med provstiudvalget.

4) Fastsættelse af kirkeskatten.
Med følgende justeringer er resultatet en kirkeskat på 0,75%: Kirkegården nedsætter det i foråret
vedtagne driftsbeløb med 500.000 til 3.402.000 kr. De 500.000 + de i forvejen berammede 421.000
+ et beregnet restgæld-beløb på 203.000, i alt 1.124.000 kr., betales efter nytår af provstiudvalget
til stiftet. Gælden er herefter afviklet. Lindehøj bevilges de 110.000, Præstebro får de 740.000 til
Flygel, renovering af toiletter og løbende udskiftning af stole i kirken samt et restbeløb på 549.000
kr. til reparation af murværk og fuger.

5) Andre sager til orientering.
Mogens Kühn Pedersen orienterede om at kirkegårdenes regnskaber nu kan udskilles fra sognenes
regnskaber i en prøveordning. Samrådet er enig om en adskillelse.
Mogens Kühn Pedersen orienterede om den liste af læge medlemmer, der blev vedtaget på møde
om valg til provstiudvalg den 28. august og som bliver afleveret til valgbestyrelsen. Mødet den 28.
august har peget på Mogens Kühn Pedersen som kandidat til stiftsrådet.
6) Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 21:15

