
 Side 3  
 

Notat fra Budgetsamråd for sognene i Rødovre ligningsområde  

mandag den 3. september 2018 i lokalerne i Hendriksholm kirke 

kl. 20.55 – 22:05 

 

2 repræsentanter fra hvert menighedsråd:  

Grøndalslund: formand Aksel Mikkelsen 

Islev: formand Karsten Jakshøj, kasserer Susanne Henriksen 

Rødovre: kasserer Solveig Ferm Petersen, Ingelise Geller  

Hendriksholm: kasserer Turi Vethal, regnskabsfører Mette Schaldemose 

 

PU: Torben Olesen, Bjarne Jørgensen, Jann Larsen, præst Inge Stagsted-Lund, provst Jørgen 

Degn Bjerrum, formand Allan Dalkvist, Inger Holst, Ulla Boye Christensen, Bente Christoffer-

sen, Lene Jespersen 

 

Tilhørere: regnskabsfører Karen Herløv, Ulla Thorup 

 

• Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet – herunder provstiud-
valgskassen. 
Se oversigt mht. PUK ønsker -  samrådet gav 60.000 yderligere til skoletjenesten, PU har 

bevilliget 200.000 til studierejser for præster. 

Borgmestre besøgt i dag – udskrivningsgrundlang i Rødovre igen selvbudgettering, der 

har givet overskud indtil nu. Det opgøres endeligt efter 3 år, så de 300t fra 2017 er ikke 

sikre før end i 2020.  

 

Se forside af kirkelig økonomi - Der er 26,3 mio. til kirkekasserne, driftsmidler + ønsker 

til anlæg og opsparinger giver underskud på 12,5 mio. hvorfor hvert MR bedes prioritere 

deres ønsker. 

 

• Drøftelse af menighedsrådenes ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – 
herunder menighedsrådenes prioritering af ønskerne. 
Grøndalslund  uændret kirkeskat 1. personalefaciliteter, 2. køkkenrenovering, 3. op-

sparing maskinkøb, 4. katafalk, 5. driftsrammeudvidelse, 6. lejebolig 

Hendriksholm 1. driftsramme, 2. indvendig renovering, 3. præstebolig, 4. forplads, 5. 

betonrenovering 

Islev 1. driftsramme, 2. altersølv opsparing 4. kontorfaciliteter 

Rødovre 1. kalkning kirketårn, 2. renovering køkken sognegård 

 

• Eventuelt 
spørgsmål fra Aksel - oplysninger om stiftslån?  

svar -  godkendes af PU, der fastsætter afdrag. Midler til afdrag og renter bevilliges og 

dermed er der mindre til anlægspuljen. 

spørgsmål fra Aksel – er det ikke muligt med samarbejde på indkøb af maskiner og køk-

kener? 

Solveig – ad opsparinger – relevante fordi fondstilskud forudsætter opsparing 

Karsten – det kan anbefales også at søge fonde til særlige aktiviteter – fx Veluxfonden 

 


