
 
      
  

 

 

 

 

Notat Formandsmøde tirsdag den 18. maj 2021,  

kl. 19.00 til 21.10 

 i Grøndalslund kirkes lokaler, Tårnvej 350, 2610 Rødovre 
 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU v kst formand Jann V. Larsen (på TEAMS), Torben Olesen, Bjarne Jørgensen, Bente 

S. Christoffersen, Lene J. Jespersen, Jørgen Degn Bjerrum, Inge S Lund, Ulla Boye 

 

Dagorden for mødet 

 

Den generelle kirkelige øko-

nomi i de 2 kommuner – her-

under orientering om kom-

mende store projekter i 2022. 

 

Rødovre og Hvidovre er ikke corona ramt økonomisk 

modsat fx Tårnby. 

Rødovre har fået lov at ændre fra selvbudgettering til 

statsgaranteret i 2020. 

Medlemstallet falder. 2.400 færre medlemmer i Hvidov-

re kommune over 10 år á 1.000 kr. svarer til 2.400.000 

mindre ligning. 

 

Pt. 33.504 medlemmer i Hvidovre kommune og 25.420 i 

Rødovre kommune. Dermed flere penge til anlægsmidler 

i Hvidovre kommune - over 4,5 mio., mod 1,6 mio. i 

Rødovre kommune 

 

Kendte projekter – gartnerbygning i Grøndalslund – 10 

mio.; tjenestebolig i Hendriksholm – 5 mio.; Strandmark 

sognegård i kælderetagen; Grøndalslund nyt tag på præ-

stebolig; FKiH 1700 tals mur afsluttes i år, 

Drømme – højere tårn ved Risbjerg kirke; Grøndalslund 

asfaltprojekt på vejene på kirkegårdene; Risbjerg kirke-

gård – ombygning incl. handicap toilet, venterum, kvin-

de omklædning mm.; Hendriksholm – betonrenovering 

om få år (8-10mio.); Hvidovre Kirke indv renovering;  

 

sogn Formand næstformand 

Avedøre  Kim Milvang-Jensen 
FKiH  Ulla Thorup Madsen 
Grøndalslund Karsten B Køllund  
Hendriksholm Lasse Stensby Baasch  
Hvidovre Susanne Holm-Hansen  

Islev Karsten Jakshøj  
Risbjerg Inger Bidstrup  
Rødovre Inger M H Holst  
Strandmark Anne Gjelstrup  
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 Side 2  
 

 

Samarbejdspuljen og temaer 

til projekter. 

 

 

Ny bestyrelse – ny formand Lisbeth Munk Madsen. 

Første projekt godkendt – barnedåb 2. pinsedag. 

Ønske om vedtægtsændring, så det sogn, der lægger 

præst til også har ret til at vælge lægt medlem.  

Bestyrelsen bedes udarbejde forslag til evt. vedtægtsæn-

dringer. 

Forslag - at der ikke skal sættes midler af, så længe der 

er så stort overskud for de tidligere år. 

Refleksion, at der måske ikke er behov for /tid til de 

store samarbejder. 

 

 

Orientering om samarbejdet - 

Folkekirkens Skoletjeneste 

på Vestegnen 

 

 

Nye vedtægter er sendt i kirkeministeriet.  

Valg til ny bestyrelse samtidigt med valg til PU i efter-

året. 1 præst + suppleant, et lægt medlem + suppleant, 

samt et medlem udpeget af PU + suppleant iht. §3, stk 2 

 

Samarbejder / ERFA grupper 

 

Aktive grupper: ERFA gruppe for økonomi – kasserer 

og regnskabsførere 

ERFA gruppe for kirkegårdsledere 

 

ERFA møder giver mulighed for at dele viden & lære af 

hinanden (og finde besparelser).  

Det kræver tovholder fx fra provstiudvalget, der sætter 

emner på dagsorden. Måske kan det også fastholde folk 

på posterne, at de kan få hjælp et sted. 

 

ERFA gruppe for kontaktpersoner men stor udskiftning – 

nogen har møder med KAM.  

ERFA gruppe for kirkeværger - har haft et møde. 

ERFA gruppe for kordegne - har frokostmøder 

 

I Hvidovre ERFA for formænd og ligeledes i Rødovre. 

 

Lav gerne ERFA gruppe for kirketjenere for at dele vi-

den. 

 

 

Mulige fælles Anlægspuljer 

for hver kommune i provstiet 

 

Eksempel fra Lejre drøftet 

 

 

Valg til provstiudvalg og 

Stiftsråd i 2021. 

 

 

Mandag den 23/8 2021 i       ? 

Det skal besluttes, om der fortsat skal være 8 medlem-

mer i provstiudvalget 

Det nuværende medlem i stiftsrådet ønsker ikke genvalg. 

 

 

Eventuelt  

 

 

16/11 kommunalbestyrelsesvalg – kan vi finde kandida-

ter, der tænker godt om Folkekirken 

 

4 indbrud + flere forsøg i Grøndalslund – de offentlige 

bygninger er hårdt ramt af indbrud. 

 


