REFERAT
af

BUDGETSAMRÅD
GLADSAXE-OMRÅDET
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19:00 i Bagsværd kirke.
Til stede af samrådsmedlemmer: Jesper Tågholt, Nina Larsen, Lene Offersgaard, Sofie Christiansen,
Martin Mouritsen, Bjarne Dahlgaard, Berit Granum, Ea Løvenwald, Christine Hoff Hansen, Jan Caesar,
Bodil Nielsen, Anne Bering, Søren Abildgaard, Henrik Nyhuus, Otto Stiedl, Peter Senbergs, Flemming
Petersen, Randi Dufva, Lene Heselballe, Hjørdis Kjærgaard, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Desuden deltog fra menighedsrådene Lissie Forgillo og Morten Samuelsen samt kirkegårdsleder
Dick Kreinøe og provstisekretær Hans Bay-Petersen.
1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2) Skal vi fortsat have besluttende samråd?
Provstiudvalget foreslår en fortsættelse af besluttende samråd. (Vedtægt se bilag)

Det blev enstemmigt vedtaget at der skulle være besluttende samråd.

3) Skal provstiudvalget have kompetence til at fastsætte personalenormeringen i sognene?
Se lovbekendtgørelse 331 af 29. marts 2014, § 5, stk. 4 og 5.
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162460

Alle menighedsråd sagde nej til dette. Menighedsrådene har fortsat kompetencen til at fastsætte personalenormeringen.
4) Forslag til vedtagelse om at gøre udvidelsen af skoletjenesten permanent efter udløb af den 3-årige
forsøgsperiode (slutter 30. juni 2018). Se Evalueringsrapporten, udsendt 3. februar 2017.

Der blev enstemmigt vedtaget at gøre udvidelsen af skoletjenesten permanent.
5) Redegørelse for forslag til budgetmodel.

Det blev besluttet at der ved formandsmøderne frem til foråret 2018 skulle arbejdes med en
justering af budgetmodellen.
6) Vedtagelse af driftsrammer for 2018.

Et forslag fra provstiudvalget om stigning på 2% af driftstallene blev uddelt inden mødet. Forslag om at driftsrammetallene skulle stige med 3% kom til afstemning: For 3%-stigning stemte Bagsværd, Buddinge, Mørkhøj og Søborgmagle med 39 stemmer iht. vedtægterne. Imod
stemte de øvrige menighedsråd med 43 stemmer. Forslaget bortfaldet.
Derefter afstemning om stigning på 2%. Enstemmigt vedtaget. De vedtagne driftstal er således:
Bagsværd: 4.752.000 Buddinge: 3.780.000, Gladsaxe: 4.814.000, Haralds: 2.731.000, Mørkhøj:
4.591.000, Stengård: 5.411.000, Søborggård: 4.335.000, Søborgmagle: 2.736.000.
Forslag om at Gladsaxe kirkegårds driftsramme på 9.500.000 skulle stige med 2% kom til afstemning: For stigning stemte Bagsværd, Buddinge og Gladsaxe med 33 stemmer, imod stemte de øvrige 5 menighedsråd med 49 stemmer. Forslaget bortfaldet.

7) Fremlæggelse og redegørelse for provstiudvalgskassens regnskab 2016
(Fremsendes efter PU-mødet den 1. marts)

Regnskabsoversigterne gennemgået af Peter Senbergs.

8) Forslag om flytning af efterårets budgetsamråd fra d. 7. til d. 5. september på grund af afholdelse af
Nordisk Kongres om Kirkegårde i Danmark. Konferenceprogrammet rummer bl.a. Gladsaxe kirkegård
og involverer medlemmer af menighedsråd og kirkegårdsbestyrelse.

Der var flertal for at flytte samrådet til tirsdag den 5. september. Sted: Gladsaxes mødelokale.

9) Andre sager til orientering.
Peter Senbergs orienterede om realiseringen af Center for Fordybelse og Tro. Det ventes klar sommeren 2018.

Morten Samuelsen orienterede om og foreslog en arbejdsudvidelse, der kunne hedde: ”Folkekirkens tværkulturelle aktivitet” i Gladsaxe kommune. Forslag om at man kunne inddrage
sogne i Herlev kommune. Morten Samuelsen modtager tilmeldinger.
Mogens Kühn Pedersen redegjorde for planerne om en fælles bygningskyndig i Gladsaxe områdets 5 kirker, mens de øvrige 3 er afventende.
Mødet slut kl. 21:00

