
 
 

 
 

 
Menighedsrådene i Rødovre-Hvidovre provsti 
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 Rødovre, den 20. august 2020 

 

 

Dagsorden for Budgetsamråd vedr.  
Budget 2021 – 

torsdag den 3. september 2020 i Hendriksholm kirke 
 

2 repræsentanter fra hvert menighedsråd er indkaldt 30/6 2020 til budgetsamråd i de relevante lig-

ningsområder i henhold til LBK nr 95 af 29/01/2020 §5, stk. 1.  

2 repræsentanter fra kirkegårdsbestyrelsen i Hvidovre indkaldes som observatører med taleret.  

Budgetsamråd er offentlige, så øvrige interesserede kan deltage som tilhørere på stole i kirkerummet. 

 

 

Kl. 19.00 Budgetsamråd for sognene i Hvidovre 

 Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet – herunder provstiudvalgskassen – 

se vedlagte - og Kommende udgifter til ny Ferielov og til tjenestemandspensioner – se budget 

nøgletal.  

 Drøftelse af menighedsrådenes fremsendte ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – her-

under menighedsrådenes prioritering af ønskerne – se samskrivning nr. 2.  

 Beslutning om godkendelse af bevillinger til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. 

 Drøftelse af afsætning af 5% midler til uforudsete udgifter samt opsparinger – se skriv 29/6  

 Evt. 

 

Kl. 20.00 Fællesmøde for sognene i Hvidovre og Rødovre 

 Drøftelse og beslutning om midler til Samarbejdsprojekter skal fortsætte med kr. 100.000 i 

2021. 

 Drøftelse og beslutning om midler til abonnement til alle provstiets kirkegårde på Videntjene-

sten skal fortsætte med kr. 6,500 – vedtaget på budgetsamråd 2011 

 Orientering om Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen - bevilling for 2021 uændret kr. 

760.000 fra Rødovre-Hvidovre provsti. Lige så meget fra naboprovstiet. 

 Huskeliste & opdateret Grønspættebog for menighedsråd 

 Evt. 

 

ca. kl. 21.00 Budgetsamråd for sognene i Rødovre 

 Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet – herunder provstiudvalgskassen – 

se vedlagte budget - samt Kommende udgifter til ny Ferielov og til tjenestemandspensioner – se 

budget nøgletal. 

 Drøftelse af menighedsrådenes fremførte ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – herun-

der menighedsrådenes prioritering af ønskerne – se samskrivning nr. 2. 

 Drøftelse af afsætning af 5% midler til uforudsete udgifter samt opsparinger - se skriv 29/6 med 

overblik over anlægsmidler og opsparinger. 

 Evt. 
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