
 

 

 

 

 

Notat fra Budgetsamråd for sognene i Hvidovre ligningsområde  

mandag den 3. september 2018 i lokalerne i Hendriksholm kirke 

Kl. 19.00 – 20.05 

 

2 repræsentanter fra hvert menighedsråd:  
Strandmarks:  Formand Bea K. Nielsen, kasserer & PU Bente Christoffersen  
Risbjerg:  formand Inger Bidstrup, Lisbeth Munk Madsen  
Hvidovre:  formand Susanne Holm-Hansen, kasserer Walther Jensen  
Avedøre:  kasserer & PU Bjarne Jørgensen 

PU:  Torben Olesen, næstformand Jann Larsen, præst Inge Stagsted-Lund, provst Jør-

gen Degn Bjerrum, formand Allan Dalkvist, Inger Holst, Ulla Boye Christensen, Lene Jespersen 

FKIH -  observatører med taleret: formand Børge Grøn-Iversen, Ulla Thorup, Hvidovre 
kg 

 

Tilhørere: Tine Hammeken, Hvidovre; præstepraktikant, Avedøre 

 

Velkomst ved provsten om folketal og medlemstal.  

 

• Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet – herunder provstiudvalgs-

kassen. 

ad PUK – Hvidovre står for 59% af provstiets udgifter se udleveret oversigt– der afsættes 

i 2019 beløb til præsters studierejse i 2019 samt fremover, så studierejser bliver muligt 

hvert 4. år.  

Borgmester i Hvidovre vil have statsgaranteret udskrivningsgrundlag 

 

Som det ser ud nu skal PU reducere Hvidovre ligning med 2,2 mio, for at rammen holder, 

hvorfor hvert MR bedes prioritere deres ønsker. 

 

• Drøftelse af menighedsrådenes ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – herunder 

menighedsrådenes prioritering af ønskerne. 

Hvidovre 1. drifts ramme + 60 t, 2. anlæg labyrint  + 3. opsparing- kirke indv., 4. 3 nye 

kviste 

Risbjerg 1. opsparing udsmykning, 2. udvidelse driftsramme, 3 alle præsteboliger 

FKiH 1 .skiltning, 2. hegn og mure omkring Risbjerg kirkegård, 3. Hvidovre kirke-

gård til 1. del, 4. asfaltarbejder på Risbjerg kirkegård, 5. videre arbejde med faciliteter på 

Risbjerg: handicaptoilet & personalefaciliteter.  

Strandmarks  1. driftsramme udvidelse., 2. hegn og hæk præstebolig, 3. projekt un-

deretage, 4. renovering befugtningsanlæg i kirken, 5. renovering af orgel 

Avedøre 1. udvidelse driftsramme, 2. udskiftning af vinduer, 3. renovering af sokkel 

og mur, 4. pinseevent, 5. mobil kirke, 6. IT vedr. præster 

 

• Beslutning om procedure ved godkendelse af bevillinger til Folkekirkens Kirkegårde i 

Hvidovre 

Hidtil er driftsramme godkendt på budgetsamrådet og PU styrer anlægsmidler.  

Proceduren fortsætter 


