REFERAT AF
BUDGETSAMRÅD I GLADSAXE
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19:00 i Søborg Kirke.
Til stede fra menighedsrådene: Bodil Nielsen (Stengård), Martin Mouritsen (Gladsaxe), Jesper
Tågholt og Nina Larsen (Bagsværd), Sofie Christiansen (Buddinge), Anne Særkjær Jeppesen og Lissie Berg Forgillo (Haralds), Christine Hoff Hansen og Jan Caesar (Mørkhøj), Erling Röder og Aage
Schøbel (Søborggård), Bodil Meier Andersen og Reidar Kleven (Søborgmagle)
Observatører for Gladsaxe Kirkegård: Bente Quistgaard, Henrik V. Pedersen, Dick Kreinøe.
Provstiudvalg: Peter Senbergs, Lene Offersgaard, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen, Lene
Hesselballe, Henrik Nyhuus og Morten Milan. Desuden deltog: Jørgen Laursen

1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt2) Menighedsrådsvalg 2020
Enighed om at lave fælles annoncer i Gladsaxebladet. Valgbestyrelserne i de enkelte menighedsråd er ansvarlige for at sende information om hvor deres orienteringsmøde afholdes. Informationerne sendes til Kirke og Kulturmedarbejder ved Søborgmagle kirke Bent Bojer Harregaard
bbh@soeborgmaglekirke.dk snares muligt og inden 6. april så annoncen kan være bragt i Gladsaxe
bladet inden 21. april. Overordnet koordinator er menighedsrådsformand i Søborgmagle Bodil
Meier Andersen bma@tdcadsl.dk
Annonceudgiften finansieres af midler fra valgpuljen. Anmodning sendes til provstiet.
3) Vedtagelse af driftsrammer for 2021 og et gulv for anlægsrammen på kr. 100.000.
Der var enighed om at fastholde anlægsrammen minimum kr. 100.000.
Der var generel accept af at kirkeskatteprocenten på 0,75% ikke skal hæves.
PU forslaget om nedsættelse på Kirkegårdens driftsudmelding blev diskuteret. Argumenter for og
imod blev fremført. Der blev fremsat et ændringsforslag om en nedsættelse på halvdelen af det
foreslåede og regulere resten af beløbet på de midler der afsættes til anlægsinvesteringer. De to
forslag bragtes til afstemning med det mest vidtgående først. Forslag 1: Budgetudmeldingen for
Kirkegården foreslået reduceret fra kr. 10.371.000 i 2020 til kr. 9.622.000 i 2021 budgetudmeldingen. Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer for og 34 imod. Forslaget er dermed vedtaget og afstemning om ændringsforslaget bortfalder.
Provstiudvalgets forslag om udmeldinger af driftsrammer for sognene med en 0% stigning blev
godkendt enstemmigt uden afstemning.
4) Fremlæggelse af og redegørelse for provstiudvalgskassens årsregnskab 2019.
Regnskabet blev fremlagt og taget til efterretning.

5) Drøftelse af fremsendte oplæg til ændring af kirkegårdsvedtægter.
Der blev givet en kort redegørelse for de fremsendte ændringsforslag og de spørgsmål der er
sendt til afklaring i Kirkeministeriet.
6) Deltagelse på Gladsaxedagen den. 22/8 2020
Alle havde gode erfaringer fra deltagelsen sidste år. Der var stemning for at fortsætte. Roar Lavik
har givet tilsagn om at være koordinator.
7) Andre sager til orientering.
- Provst Peter Senbergs har fået studieorlov fra 1. april - 30. juni. Eigil Saxe er vikarprovst.
- Morten Miland Samuelsen orienterede om fælles menighedsråd for Søborggård og Haralds sogn,
men med separate sogne regnskaber og budgetter.
- Mogens opfordrede menighedsrådene til at engagere sig i det kommende biskopvalg her i stiftet.
- Landsforeningen af menighedsråd fylder 100 år i år.
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