Notat – Budgetsamråd den 3. september 2014 i Magistergården

Dato:

5. september 2014
Kl. 20.00 20.45

Fællesmøde for sognene i Hvidovre og Rødovre

Alle 8 sogne og hele provstiudvalget var til stede, samt tilhørere


Afstemning om provstiudvalgets forslag om at der afsættes kr. 100.000 på budget 2015 til
samarbejdsprojekter i provstiet. Provstiudvalgets skrivelse af 11. marts 2014 er vedlagt.
Kommentarer inden afstemning:
Grøndalslund: Ønsker forslag inden penge samles ind
Hvidovre: Ser det som mulighed for at finde besparelser
Svar: PU har valgt, at der skal være penge til ideer, vil finde kvalitet ikke besparelser
Islev: engangsidé eller løbende
Svar: skal vurderes på årlige budgetsamråd
I Rødovre: Vedtaget med 33 mod 10 stemmer – krav 29 stemmer for 2/3 flertal
I Hvidovre: Vedtaget med 54 mod 0 stemmer – krav 36 stemmer for 2/3 flertal.
Det kan oplyses, at i Rødovre stemte Grøndalslund imod.
Flere menighedsråd anbefalede, at kirkekassernes driftsrammer ikke blev reduceret med 12.500.



Såfremt forslaget vedtages afleveres menighedsrådenes forslag og ideer til samarbejdsprojekter.
o Ideer og tanker
Grøndalslund, John Ungdomskonsulent/præst, pressemedarbejder
Islev, Anne
Samarbejde om film for voksne for oplysning og debat
Digital billedbase med kalkmalerier fra kirke i Ungdomsbyen
Strandmark, Carsten Fælles IT undervisning for ansatte & MR
Konfirmand træf på stadion
Rødovre, Inger
Har fremsendt forslag med 2 retninger:
Kirkeligt
fælles konfirmand event, lillejuleaften
Medarbejder pressemedarbejder
Ideer bedes fremsendt til provstiet, der indsamler indtil arbejdsgruppe er nedsat.
o Arbejdsgruppe
Forslag –Hvert MR sender en repræsentant med mandat til at behandle og godkende fremsendte
forslag. PU vil udarbejde et forslag til vedtægt med en bestyrelse svarende til skoletjenestens,
hvorved udvalget bliver styrende med PU som klageinstans. Forslag sendes til godkendelse i
MR.



Præsentation af tilbud fra FinCorp om analyse af menighedsrådets økonomiske relationer –
især til bankforbindelser. Kan gebyrer reduceres og renteafkast forbedres?
Det er op til MR at afgøre om de vil gøre brug af tilbud om at få analyseret økonomien.
NB opstartsfee var det samme for tilbud til gennemgang af alle kirkekasser.



Drøftelse af kvartalsrapportering til provstiet.
Hvor kvartalsrapport før skulle sendes til revisor siger reglerne nu, at provstiudvalget skal have
dem. Se regnskabsinstruks.
PU vil modtage og registrere dem, men ikke validere tallene.

