REFERAT
af offentligt

BUDGETSAMRÅD
GLADSAXE-OMRÅDET
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19:00 i Gladsaxe mødelokale.
Til stede af samrådsmedlemmer: Jesper Tågholt, Nina Larsen, Lene Offersgaard, Sofie Christiansen,
Martin Mouritsen, Berit Granum, Ea Løvenwald, Christine Hoff Hansen, Jan Caesar, Bodil Nielsen,
Torben Winther Nielsen, Søren Abildgaard, Erling Röder, Bodil Meier Andersen, Otto Stiedl, Lene
Hesselballe, Erik Würtz Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Fra kirkegårdsbestyrelsen Henrik W.
Pedersen og Benthe Qvistgaard. Afbud fra Peter Senbergs, Flemming Petersen, Randi Dufva og
Hjørdis Kjærgaard.
Desuden deltog vikarierende provst Eigil Saxe, Kgs. Lyngby provsti som dirigent og fra menighedsrådene Lissie Forgillo og Morten Samuelsen samt kirkegårdsleder Dick Kreinøe og provstisekretær
Hans Bay-Petersen.
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Indledningsvis bemærket at der ikke var mandat fra menighedsrådene til provstiudvalgets forslag om fordeling af nødpuljen til de tre sognes endelige driftstal (punkt 3).
2) Forslag om samarbejdsprojekt om tværkulturel diakoni ved Morten Samuelsen.
Projektet gennemgået af Morten Samuelsen. Der er ikke basis for at sætte projektet i gang nu,
men opfordring til at udvalget arbejder videre med det. Opfordring til at nogle flere menighedsråd går ind i arbejdet. Forskellige spørgsmål mangler at blive opklaret og ellers bakker samrådet
og menighedsrådene op omkring det.
Sagen genoptages til samråd i marts 2018. Uanset udfaldet i aften skal spørgsmålet også tages
op i Herlev-områdets samråd den 6. september.
3) Skrivelser fra Gladsaxe kirkegård, Søborgmagle og Stengård (vedhæftet).
Skrivelsen fra Gladsaxe kgd. om en forhøjelse af driftstallet på 2% i lighed med menighedsrådene i foråret kom til afstemning. Følgende sogne stemte ja til en forhøjelse: Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj og Stengård, i alt 47 stemmer. Nej stemte Bagsværd, Haralds, Søborggård og Søborgmagle, i alt 35 stemmer. Forslaget vedtaget. Forhøjelsen er 190.000 kr.
Skrivelsen fra Søborgmagle trukket tilbage, da provstiudvalgets forslag blev vedtaget: At Buddinge, Haralds og Søborgmagle fik fordelt nødpuljens 500.000 kr. efter de forhold, der gjaldt for
deres hidtil vedtagne driftstal nemlig hhv. 3780, 2731 og 2736, sådan at deres driftstal stiger
med hhv. 204.000, 148.000 og 148.000, i alt nødpuljens 500.000. Ingen stemte imod, Søborggård
stemte hverken for eller imod.
Skrivelsen fra Stengård taget til efterretning.
4) Budgetterne 2018.
Mogens Kühn Pedersen linede resultaterne op:
Buddinges driftstal stiger til 3.984.000, Haralds til 2.879.000 og Søborgmagles til 2.884.000,
hvorefter nødpuljen ophører. Kirkegården stiger til 9.690.000. Mørkhøj gav afkald på deres anlægsbeløb på 230.000 kr., Søborggård på 20.000 af 310.000 til indvendig maling af kirken. Aktivitets- og vækstpuljen blev reduceret til 213.000.

5) Fastsættelse af kirkeskatten.
Efter justeringerne under punkt 4 bliver kirkeskatten på 0,71%.
6) Andre sager til orientering.
Dick Kreinøe orienterede om at kirkegårdenes regnskaber nu kan udskilles fra sognenes regnskaber i en prøveordning.
Der holdes stor Nordisk Kirkegårdskongres med Gladsaxe kirkegård som vært.
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.
7 ) Evt.
Intet.
Mødet slut kl. 21:35

