Referat af budgetsamråd den 1. oktober 2019 i Gl. Skole, Kildebrønde, Byvejen 2, 2670 Greve for Greve
kommunes sogne kl. 19.00 – 20.05
Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Naima Simring(NS), Tom Ferslev Jakobsen,
Kjeld-Ole Munk og Mogens Slot Nielsen (MSN)
Ikke mødt: Kai Nielsen, PU
Referent: Jeannie Kjærbo, provstisekretær
Samtlige menighedsråd var repræsenteret.
Dagsorden:
1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
- Orientering om PUK-budget 2020
- PUs foreløbige totaloversigter for 2020
3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020 herunder frie midler
4) Aktivitets- /anlægspulje
- Seneste regnskabsårs (2018) ind-/udbetalinger fremlægges
5) Valg af repræsentant til SKIBETs bestyrelse
6) PUs vejledning om anlægsformål
7) Afslutning ved PU
1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
AB bød velkommen til budgetsamrådet. På sin vis
var det godt at budgetprocessen blev forskudt i
forhold til tidligere år, fordi så fik vi mulighed for at
give økonomien i provstiet et ekstra tjek i forhold
til, hvad der er nødvendigt, og hvad der er
ønskeligt. I forhold til den første udmelding ifht
ligningsmidler, ser det nu godt ud i kommunen. AB
fortalte om en besøgende sognepræst, som havde
bemærket det store antal medarbejdere i sognene.
Det er altid interessant, hvad andre bemærker, og
hvad vi selv ser.
2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
MSN gennemgik kort PUKs budget for 2020.
- Orientering om PUK-budget 2020
Skoletjenesten får en stor del af vores budget.
- PUs foreløbige totaloversigter for 2020
Budgettet stiger – NS orienterede om, at man bør
møde op til repræsentantskabsmødet den 6. maj
2020. Skoletjenesten har frie midler, de kan bruge
af. AN orienterede om, at de 60 t.kr. til
feriepengeforpligtelsen i PUK ikke længere er
aktuel, jf. KMs udmelding om hvornår der skal
afregnes feriepenge til den nye feriefond.
MSN gennemgik herefter kort Totaloversigten, som
viser, at der er lidt over 1 mio. kr. i overskud.
3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020 PU foreslår, at hele overskuddet bliver lagt i
herunder frie midler
aktivitets- og anlægspuljen. Alfred Jensen (AJ)
synes, at det lyder fornuftigt. Det blev også oplyst,
at der i formandsgruppen pågår en samtale om,

4) Aktivitets- /anlægspulje
- Seneste regnskabsårs (2018) ind/udbetalinger fremlægges
5) Valg af repræsentant til SKIBETs bestyrelse

6) PUs vejledning om anlægsformål

hvordan store anlægsarbejder håndteres. Mogens
Poulsen (MP) synes, at det er en langsommelig
proces at få godkendt anlægsemner.
PU har forsøgt at imødekomme ønsket om
hurtigere ekspedition, når MR søger.
Det blev forespurgt, hvor man placerer midlerne i
PUK. De fleste menighedsråd betaler negative
renter, og det gør PU også. Det er svært at komme
uden om i bankerne i dag.
MP spørger til forhøjelse af anlægsformål. Mosede
MR ønsker at fastholde 100 t.kr., oprindeligt afsat
til ”Rødderne ved præsteboligen”, selv om
arbejdet er udført, og ændre formålet til ”Faskine
og nye tagrender ved præsteboligen”. Det nye
formål budgetteres til 220 t.kr. MR kan beholde
beløbet i anlægsrammen til det nye formål, men
det resterende beløb skal søges af aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune.
Regnskabet blev fremvist. Der var kun bemærkning
vedr. saldoen pr. 31. december 2018. Der er 2 MR,
der har fået udbetalt beløb i 2019, og disse er
periodiseret til 2018.
AB forklarede om baggrunden for punktet. MR har
desværre ikke haft mulighed for at vælge en
repræsentant, da aftenens dagsorden burde have
være sendt ud tidligere. NS stiller sig stadig til
rådighed som provstiets repræsentant, med
mindre der er andre, der ønsker at stille op.
PU har forsøgt at imødekomme MRs ønske om en
hurtigere ekspeditionstid. MP oplyser, at han har
taget ad notam, at der skal indhentes minimum 2
tilbud. Dejligt at det går hurtigere.
Der blev spurgt til behandling af en ny ansøgning,
hvor der ikke er afsat beløb i anlægsrammen. En
sådan ansøgning skal behandles på et
provstiudvalgsmøde, da det er reservemidler, som
skal bruges. Andre anlægsansøgninger kan
hurtigere ekspederes, da provstikontoret nu kan
godkende igangsættelser og frigivelse under 500
t.kr., og MR nu frit kan disponere over +/- 15.000
kr. i forbindelse med frigivelse af anlægsmidler.
Hvis en sag haster, kan den evt. mailbehandles
imellem PU-møderne.
Der blev spurgt til reglerne om anlæg, og hvornår
det er drift – hvor går grænsen? AN svarede, at
hvis det er noget, der laves som en
engangsopgave, er det et anlæg. Hvis det er noget,
der dukker op jævnligt f.eks. hvert år, er det
vedligeholdelse og dermed drift.

7) Afslutning ved PU

MSN orienterede om den nye fælles vikarordning
vedr. organisterne i 6 sogne og om ny fælles HRmedarbejder i Havdrup og Solrød sogne. Der er
møde om vikarordningen vedr. organister den 8.
oktober 2019. Det forventes, at der kan spares ca.
200 t.kr. med ordningen. Det er ikke alle sogne, der
er tilmeldt ordningen, og MSN opfordrede disse til
at genoverveje deres deltagelse, når der er gået et
års tid
Herefter blev vikarordningen vedr. organister
drøftet, uddrag af bemærkninger i den forbindelse:










Pt. er det sognene med 1 organist og 2
kirker, der deltager
Der skal indtænkes vilkår om fleksibilitet og
vikarforpligtelse ifbm nyansættelser
I princippet bør de sogne med 2 organister
deltage for at ordningen kører optimalt
Der kan være forskellige krav fra de 2
organisationer vedr. organisternes
øvetimer og f.eks. friweekender
Lønnen udbetales som vanligt, der er ikke
betaling og godtgørelser mellem sognene
for brug af vikarorganist
Foreløbigt er det 6 sogne, der deltager
Der findes en lignende ordning i Hillerød
Provsti, hvor man er glade for ordningen
og har gode erfaringer

AN oplyste, at det vigtigste er, at MR forstår
hvorfor ordningen er opstået. Man skal se på
helheden i provstiet, og når udgifterne er ukendte,
er det godt, at der er fundet en måde at spare på
vikarudgifterne.
---ooo0ooo--De endelige drifts- og anlægsrammer udmeldes
senest den 8. oktober 2019. I udmeldingen vil det
fremgå, hvilke beløb der er sat af til hvilke formål i
anlægsrammen.
Det endelige budget skal være godkendt og
uploadet i Dataarkivet senest den 15. november
2019.
AB takkede for fremmødet og det gode arbejde,
som MR gør.

