REFERAT AF
BUDGETSAMRÅD I HERLEV
Onsdag den 11. mats 2020 kl. 19:00 i Lindehøj Kirke.
Tilstede fra menighedsrådene: Peder Noes (Herlev), Otto Bendixen (Lindehøj), Lars Juul (Lindehøj),
Per Olesen (Præstebro), Hjørdis Kjærgaard (Præstebro). Observatører fra Kirkegården: Svend Pedersen.
Provstiudvalg: Peter Senbergs, Erik Würtz Nielsen, Mogens Kühn Pedersen, Lene Hesselballe, Ib
Møller Sørensen, Henrik Nyhuus, Morten Miland Samuelsen. Desuden deltog: Stella Gårsdal Larsen (Herlev), Margrethe Mørkøv (Lindehøj) og Jørgen Laursen
1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2) Menighedsrådsvalg 2020
Enighed om at lave fælles annonce i Herlevbladet for orienteringsmødet 12. maj. Lars Juul koordinere gerne. Herlev og Præstebro sogn sender oplysninger om sted til Lars.
3) Drøftelse af håndtering af Feriepengeforpligtigelsen vedr. overgang til ny ferielov.
Forskellige muligheder blev drøftet. Det besluttedes at punktet tages op igen til budgetsamrådet i
september. Til den tid vil man have overblik over det skyldige beløb og om der er plads i ligningsmidlerne til hel eller delvis betaling i 2021 budgettet.
4) Vedtagelse af foreløbige driftsrammer for budget 2021.
Under forudsætning af uændret kirkeskatteprocent var der tilslutning til at godkende den foreslåede udmelding fra PU. Det betyder at de udmeldte driftsrammer for 2021 er på samme niveau
som for budget 2020.
5) Fremlæggelse af og redegørelse for provstiudvalgskassens årsregnskab 2019.
Regnskabet blev fremlagt og taget til efterretning.
6) Tidspunkt for PU udmeldinger af driftsrammer og frist for aflevering af anlægsønsker til budget
2021.
De foreløbige driftsrammer udmeldes straks efter vedtagelsen på budgetsamrådet i marts. I år er
udmeldingen sket den 12. marts. Anlægsønsker skal være indtastet i budgetsystemet og afleveret
til provstiet senest 1. juni.
PU udarbejder et årshjul som udsendes til alle menighedsråd, således at MR møder kan planlægges efter det.
7) Andre sager til orientering.
Provst Peter Senbergs har fået studieorlov fra 1. april – 30. juni. Egil Saxe er vikarprovst.
Mødet slut 20:30
Provstiudvalgets forslag til udmeldte driftsrammer 2021 er at
fastholdes som de udmeldte driftsrammer for 2020, således:
Herlev
H-B Kgd.
Lindehøj
Præstebro
3.692.400
3.470.040
7.091.040
4.153.440
Vedtaget på PU møde 04.02.2020
Vedtaget på samråd 11.03.2020

