Dato:

Notat – Budgetsamråd den 3. september 2014 i Magistergården
8. september 2014
Kl. 20.55 Budgetsamråd for sognene i Hvidovre
Alle 4 sogne, kirkegårdsbestyrelsen og provstiudvalget var til stede, flere tilhørere


Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet
Formanden bød velkommen, fortalte at forudsætningen er statsgaranteret udskrivningsgrundlag og
princippet er uændret kirkeskat, uændret driftsramme og neutralisering af indtægter fra gravsteder.
Gode tal i Hvidovre modsat i Rødovre.
Orienterede om ændring i udskrivningsgrundlag, landskirkeskat og ansøgning fra skoletjenesten og
planlagt samarbejde, der er indarbejdet i PUK.
Der skal findes/skæres 4.202.883 i ønskerne,
Pointerede at kirkegårdenes store merindtægter grundet takstændringer evt. vil blive neutraliseret i
2016 budgettet.



Drøftelse af menighedsrådenes ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – herunder
menighedsrådenes prioritering af ønskerne.
Prioritering fremgår af scan med noter, her nævnes de væsentligste:
Avedøre v Anne-Birgitte alle ønsker er til opsparing/Hasteopgaver er flyttet til anlægsarbejder af AD
udvidelse driftsramme,
anlæg: projektering menighedssal, nyt nøglesystem,
opsparinger: til udsmykningsfond, møbler til menighedssal, Havestue til præstebolig
Hvidovre v Walther - 3 ønsker prioriteret:
Kapel tag tåler ikke udsættelse, AV udstyr til magistergården og badeværelserenovering i
præstebolig
Risbjerg v Børge – 5 ønsker prioriteret:
Anlæg: Varmestyring i kirke skal snart laves, it/medie anskaffelser, 2. etape kirkeomgivelser
Opsparing: udsmykningsfond som hidtil og sideskib til rejsning engang
FKiH v Børge / Jakob – de 8 ønsker blev prioriteret – 1 frafaldet hvis der i stedet optages lån.
Anlæg: mure v matr.gård, båse v matr.gård, 3 næste ønsker med samme prioritet
opsparing: mure omkring kirkegård, renovering af sø.
Strandmark v Carsten 4 opsparingsønsker prioriteret i angivne rækkefølge:
Orgel, lyd, ombyg kælder + elevator, oplukkelige vinduer
Det blev meddelt at endelig drifts- og anlægsramme afgøres den 9/9 og derefter udmeldes. MR skal
inden den 15/11 aflevere endeligt budget.



Eventuelt
Formanden oplyste at MR skal behandle revisionsprotokollatet, der nu ligger i dataarkivet på DAP.
Skal behandles inden 15. oktober.

