REFERAT
BUDGETSAMRÅD
GLADSAXE-OMRÅDET
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19:00 i Stengård kirke
Til stede fra menighedsrådene: Jesper Tågholt, Nina Larsen, Sofie Christiansen, Martin Mouritsen,
Bjarne Dahlgaard, Lissie Forgillo, Ea Løvenwald, Christine Hoff Hansen, Jan Caesar, Bodil Nielsen,
Anna Grethe Olsen, Lene Hesselballe, Søren Abildgaard og Bodil Meyer. Fra provstiudvalget: Peter
Senbergs, Flemming Petersen, Lene Offersgaard, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Erik Würtz
Nielsen og Mogens Kühn Pedersen. Fra kirkegårdsbestyrelsen: Henrik V. Pedersen og Benthe
Qvistgaard. Desuden deltog Hanna Søndergaard, Per Ole Rasmussen, Dick Kreinøe og Hans BayPetersen.
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 6 vedr. det nye fløs-system.
2) Forslag om forhøjet bevilling til CFT.
En talerunde viste at der var flertal (7 menighedsråd) for en forhøjelse med 1,5 million. Gladsaxe-delen udreder 1.058.000 kr. (Herlev-delen 442.000 kr.).
3) Forslag om oprettelse af Gladsaxe-Herlev diakoniudvalg.
6 menighedsråd af 8 tilkendegav et ja til projektet. Der etableres herefter et diakoniudvalg i
provstiet. Samråd fælles med Herlev-delen vedr. færdiggørelse af vedtægt, sammensætning af
udvalg og valg af repræsentanter holdes i maj. Provstiudvalget udsender indkaldelse til samrådet snarest muligt.
4) Vedtagelse af driftsrammer for 2019 og et gulv for anlægsrammen på 100.000.
Følgende driftsrammer er vedtaget: Bagsværd: 4.975.000, Buddinge: 3.919.000, Gladsaxe:
4.980.000, Haralds: 2.928.000, Mørkhøj: 4.854.000, Stengård: 5.652.000, Søborggård: 4.529.000,
Søborgmagle: 2.940.000, Gladsaxe kirkegård:10.078.000. Det benyttede beregningsskema bliver
lagt ud på DAP sammen med referatet. Et gulv for anlægsrammen er fastsat til 100.000. Anlæggene skal opføres i prioriteret rækkefølge.
5) Fremlæggelse og redegørelse for provstiudvalgskassens regnskab 2017.
Taget til efterretning.
6) Vedr. lønsystem til folkekirken, det nye FLØS. Gladsaxe-formændenes forslag til skrivelse til kirkeministeriet.
Mogens Kühn Pedersen orienterede om de problemer det nye fløs-system giver på kirkekontorerne. Der var opbakning til en henvendelse til Landsforeningen for Menighedsråd.
7) Andre sager til orientering.
”Vil I sætte fokus på dåben?”

Peter Senbergs orienterede om denne workshop.
Budgetterne bør indeholde en præcis stillingsbetegnelse og ikke kun et nummer. Lene Offersgaard ville formulere nogle linjer om dette som tillæg til referatet.
Dick Kreinøe orienterede om at kirkegården er udpeget som strejkeramt pr. 1. april og Søren
Abildgaard at folkekirken som helhed var lockout-varslet pr. 10. april.
Mødet slut kl. 20:45

Vedr. budgettets bilag 4: ansatte.
Provstiudvalget opfordrer til at budgettere med honorarer til formand, kontaktperson, kirkeværge
og kasserer under formålskonto 6, sådan at:
Honorar til formand sættes på formål 61,
Honorar til kontaktperson sættes på formål 62,
Honorar til kirkeværge sættes på formål 63, og honorar til kasserer sættes på formål 64.
Dette er i overensstemmelse med KMs formålskontoplan.
I øvrigt foreslår provstiudvalget at man i budget 2019 i bilag 4 'Oversigt over ansatte i 2019' for kategorien 'Arbejdsfunktion' nævner funktioner/stillingsbetegnelser der beskriver den ansatte. Det
kunne fx være organist, organistvikar, kordegn, kirkesangere, konfirmandunderviser. Mange menighedsråd benytter allerede beskrivende arbejdsfunktioner. Vi foreslår hermed at det bliver praksis for alle sogne.

