REFERAT AF
BUDGETSAMRÅD I HERLEV
Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19:00 i Birkholm Sognehus.
Tilstede fra menighedsrådene: Bente Gydesen (Herlev), Kaj Gydesen (Herlev), Otto Bendixen (Lindehøj), Lars Juul (Lindehøj), Per Olesen (Præstebro). Observatører fra Kirkegården: Svend Pedersen, Ulf Høiriis Nielsen
Provstiudvalg: Peter Senbergs, Lene Offersgaard, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen, Lene
Hesselballe, Ib Møller Sørensen, Henrik Nyhuus. Desuden deltog: Stella Gårsdal Larsen (Herlev),
Margrethe Mørkøv (Lindehøj) og Jørgen Laursen

1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2) Status på CFT Herlev Hospital/ v Peter Senbergs
Der er gang i byggeriet. Pengene er bevilget og klar til udbetaling. Planen er at byggeriet overdrages 8. marts. Dato for indvielse af kirkerummet kan endnu ikke fastsættes. Vi deltager som følgegruppen for folkekirken, og der er noget tilsvarende for den muslimske trosretning. Kirkerummet
fungere under de samme regler som for andre kirkerum under den danske folkekirke hvor lovgivningen forvaltes af hospitalets præster og Præstebro menighedsråd.
3) Budgetterne 2019
PU Kassen: Budget enstemmigt godkendt
Som noget nyt er der fremsat ekstraønsker til driften. Regler for fremsættelse af fremtidige ekstraønsker drøftes på et senere møde.
Driftsudgifterne forhøjes med de fremsatte ønsker til ekstra driftsudgifter, og de reviderede anlægsønsker godkendtes.
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Herlev
Lindehøj
Præstebro
HB Kirkegård
I alt

Drift
Godk. Ekstra
Drift i alt
Anlæg
Ligning i alt
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0
3.620.000
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6.952.000
0
6.952.000
420.000
7.372.000
4.072.000
85.000
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800.000
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0
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18.046.000
85.000
18.131.000
1.220.000
19.351.000

Det blev enstemmigt godkendt af indregne følgende i budget 2019 for Præstebro køb af Præstebolig fra Herlev. Købspris 4.375.000 der i budgettet finansieres 100% med et stiftsmiddellån der afdrages over 10 år. Hvilket betyder at Præstebro’s driftsbudget forhøjes med yderligere kr. 50.000
til renteudgifter.

Der afsættes de maksimale 5% af kirkekassernes ligning til reservepulje i alt kr. 967.550
Med et uændret kirkeskat forventes det at der vil være frie ligningsmidler på ca. kr. 1.375.000. Det
blev enstemmigt vedtaget, at de frie midler skulle bruges på at nedbringe stiftslånet mest muligt.
Dvs. det faktiske lånebehov vil blive ca. 3.000.000.
Det understreges at den faktiske handel med præsteboligen IKKE kan aftales her på budgetsamrådet. Handlen skal følge de gældende regler for køb og salg af præsteboliger.
4) Fastsættelse af kirkeskatten.
Enstemmigt vedtaget af fastholde kirkeskatten på 0,75%
5) Evt.
Intet.
Mødet slut 21:15

