
Referat
Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 19 - d. 07-10-2019 kl. 19:00 til 21:00

Deltagere: Michael Christian Kornerup, Rebecca Rudd, Ebbe Nachin Truels Jensen, Gotfred Edvard Grip
Blom, Hans-Henrik Nielsen, Lars Green Bach, Jan Sievert Asmussen, Charlotte Fosgrau, Ane Kirstine Brandt

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2 - Siden sidst

 

 

3 - Ansøgning om forhøjelse af Stiftslån

 

Sager:
B-F Ballerup sognegårdsudvidelse 2019 (2019 -
20924)

Bilag:
Ansøgning om forhøjelse af Stiftslån

Godkendes og videresendes til Helsingør stift med
anbefaling. 

4 - Ansøgning til provstiudvalget vedr. overflytning
af frie midler

 

Sager:
B-F Ballerup sognegårdsudvidelse 2019 (2019 -
20924)

Bilag:
Ansøgning om overflytning af frie midler 2018 til
anlæg

Overflytning af midler godkendt. 

5 - Regnskab for krematorieovnen 2019 Godkendt.



 

Sager:
B-F Menighedsråd Ballerup 2019 (2018 - 12888)

Bilag:
Ovnregnskab krematoriet, likvid kapital,
(anlægsprojekt)

6 - Forespørgsel om eventuelt salg af tjenestebolig i
sognet

 

Sager:
B-F tjenestebolig Thøger Larsens Allé 20 (2019 -
30035)

Bilag:
Forespørgsel om eventuelt salg af tjenestebolig i
Ballerup sogn

Salg af boligen kan ikke behandles, idet det
pågældende embede er underlagt bopælspligt.
 
Et flertal af provstiudvalgets medlemmer har den
holdning at fastholde et rimeligt antal
tjenesteboliger i sognene. 

7 - Udmelding af endelige drifts- og anlægsrammer

 

Ballerup ligningsområde samlet drift & anlæg:
 
For Ballerup udskrivningsområde udgør det
statsgaranterede kommunale udskrivningsgrundlag
9.042,7 mio. kr. og det statsgaranterede kirkelige
udskrivningsgrundlag 6.482,3 mio. kr.
 
Med en uændret kirkeskatteprocent på 0,72 vil
ligningsbeløbet udgøre kr. 46.672.747,-.
Landskirkeskatten udgør kr. 9.610.825,- og regulering
af mellemværendet med Ballerup Kommune udgør kr.
7.800,-, hvorefter der er kr. 37.054.122,- rådighed til
drift og anlæg.
 
Sognene har etableret et samarbejde vedrørende
feriepengeforpligtelsen jf. den nye ferielov, hvorefter
der de kommende år henlægges kr. 500.000,- årligt til
løbende indbetaling af feriepengeforpligtelsen.
  
Ballerup sogn: Kr. 12.200.646
Måløv sogn: Kr. 6.150.600
Pederstrup sogn: Kr. 8.869.000
Skovlunde sogn: Kr. 8.745.776
Provstiudvalgskassen: Kr. 588.000 samt kr. 500.000
til feriepengeforpligtelser fra sognene.
 
 
 



 
Furesø ligningsområde samlet drift & anlæg:
 
Provstiudvalget har bedt Furesø kommune om
udsættelse med udmelding af specifikke tal for de
tre sogne. Dette er besluttet, fordi de tre
sogne behøver mere tid til at aftale fordelingen.
 
Med en uændret kirkeskatteprocent på 0,65 vil
ligningsbeløbet udgøre kr. 44.946.343,-.
Landskirkeskatten udgør kr. 10.252.052,- og
regulering af mellemværendet med Furesø
Kommune udgør kr. 637.000,-, hvorefter der er kr.
34.057.291,- rådighed til drift og anlæg.
 
Med dette som udgangspunkt, er der afsat kr.
29.467.000,- til drift, kr. 1.442.000,- til anlæg, kr.
10.252.052,- til landskirkeskat og kr. 637.000,- til
tilbagebetaling til Furesø Kommune. Der er herefter i
alt kr. 3.148.291,- som ikke er disponeret.
 
De tre sogne mødes og aftaler fordeling af de disse
midler. Fordelingen udmeldes til kommunen medio
november.
Flertallet i provstiudvalget anbefaler endvidere at
der budgetteres med at det disponible beløb bør
anvendes til egentlige anlægsbevillinger og
feriepengeforpligtelser.

8 - Protokollater for årsregnskab 20118

Revisor skulle have revideret alle sogne og lagt
protokollater på DAP senest den 15. september.
Dette er imidlertid ikke tilfældet, så sognenes
behandling af protokollaterne er ikke foretaget i alle
sogne.
Revisor kommer til næste provstiudvalgsmøde den
6. november og gennemgår protokollaterne.
Årsregnskab samt protokollater kan ses på DAP.

 

9 - Fastlæggelse af dato for konference

På provstiudvalgsmøde den 9. september, blev det
aftalt, at provstiudvalget ville afholde en konference
vedr. dåb og nadver.
Dato fastlægges. 

Seminaret afholdes den 14. marts 2020 fra kl. 10-16 i
Skovlunde. 
 
Rebecca Rudd, Jan Asmussen og Lars Green Bach
tilrettelægger mødet.
 

10 - Provstiseminar

Drøftelse af kommende provstiseminar for
fastlæggelse af en samlet politik for

Punktet udsættes til næste møde.



budgetlægningen til ikrafttræden i forbindelse med
udarbejdelse af budget 2021.

11 - Årshjul PU 8. august

 

Sager:
Årshjul Ballerup-Furesø provstiudvalg (2018 - 15841)

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2019 - 8. august 2019

 

12 - Fordeling af regnskaber 8. august 2019

 

Sager:
B-F Provstiudvalget 2019 (2019 - 2786)

Bilag:
Fordeling af regnskaber 8. august 2019

 

13 - Næste møder

Se årshjulet. 

 

14 - Eventuelt
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