Referat af budgetsamråd den 3. september 2019 i Jersie Sognehus for Solrød kommunes sogne kl.
17.00-17.50
Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Naima Simring(NS), Tom Ferslev Jakobsen
(TFJ), Kjeld-Ole Munk (KOM), og Mogens Slot Nielsen (MSN)
Referent: Jeannie Kjærbo, provstisekretær
Samtlige menighedsråd var repræsenteret.
Dagsorden:
1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
2) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020
3) Afslutning ved PU
1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

2) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2020

AB bød velkommen og orienterede kort om
baggrunden for det lidt anderledes budgetsamråd i
år. Da der mangler ca. 3,5 mio. kr. på det
foreløbige budget, har PU valgt at holde fast i
budgetsamrådet, så MR har mulighed for selv at
komme med deres forslag til besparelser på
menighedsrådenes budgetter for 2020. Det er ikke
fordi, at der er færre midler i år. Underskuddet
skyldes nok mere, at vi i provstiet er vant til, at der
er nok penge i kassen, til de ønsker
menighedsrådene kommer med, men i år er
ønskerne vokset.
Solrød MR: AN fremlagde Solrøds forslag til
besparelser: Eltavle til 200 t.kr. udsættes, og
projektering af udvidelsen af kontorlokaler i Solrød
Strandkirke bliver sat ned til 100 t.kr. I forbindelse
med renoveringen/flytning af eltavle, skal
Nationalmuseet ind over sagen, så de faktuelle
udgifter er ukendte, og tidshorisonten er
formentlig også længere end først antaget. Valgt
kasserer Ole Rathmann(OR), Solrød MR,
redegjorde kort for Solrøds MRs behov vedr.
driftsudgifterne, og hvorfor MR ikke umiddelbart
kan finde besparelser her.
Forslag til besparelse i Solrød sogn: 600 t.kr.
Jersie-Kirke Skensved MR: Kirsten Frisk Andersen
og Jørgen Wiid fremlagde Jersie-Kirke Skensveds
forslag til besparelser. Maling indvendigt i Jersie
Menighedshus 55 t.kr., Fjernvarme i
skolestuen/graverbolig i Kr. Skensved 70 t.kr., AVudstyr Krogstræde 40 t.kr., Nye møbler i Jersie
Menighedshus 70 t.kr., Nyt kontor i Jersie

Sognehus 85 t.kr., Belysning P-plads ved Jersie
Kirke 150 t.kr. og maling af kontor og sal i Jersie
Sognehus 65 t.kr.
Forslag til besparelse i Jersie-Kirke Skensved
pastorat: 535 t.kr.
Havdrup MR: Jørgen Post Petersen oplyste, at MR
helst ikke vil undvære de foreslåede midler til
skimmelrenoveringen i præstegården. De har bedt
arkitekten om at kigge sagen igennem igen for at
finde evt. besparelser. P.t. afventer MR en
tilbagemelding fra arkitekten. Taget skal af denne
gang – derfor en sommerforanstaltning. Man kan
ikke komme til hele taget fra alle sider. Hele
renoveringen skal laves i et hug. Præsteboligen kan
bebos under renoveringen, så der er ikke tale om
genhusning og udgifter forbundet hermed. MR
ønsker heller ikke at spare på vedligehold af
bygninger jf. provstesynsrapporten. MR mener
ikke, at der kan spares på driften. I den forbindelse
blev beløbet i Totaloversigten forklaret, da der ikke
er indeholdt beløb til feriepengeforpligtelsen, og
der er fjernet 140 t.kr. vedr. opnormering af OApræstestilling. MRs forslag til besparelse: AV-anlæg
og lydanlæg i sognegården 150 t.kr. og det blev
aftalt at flytte kalkning af præsteboligen til 2021 90
t.kr. MR venter med kalkningen til
skimmelrenoveringen er overstået.
Forslag til besparelse i Havdrup sogn: 240 t.kr.
Karlstrup MR: Bent Herlin Jensen oplyste, at det
gamle sognehus i Karlstrup landsby er solgt for 4,1
mio. kr., og de forventer et provenu på ca. 3,9 mio.
kr. MR har sammen med deres regnskabsfører
udarbejdet forskellige forslag til afbetaling på
stiftslånet. F.eks. indbetale hele provenuet som
afdrag i 2020 og derefter 3 år med alm. afdrag.
Eller gemme provenuet og bruge det til at betale
almindelige afdrag i 3 år, lidt mindre i ligning i 2023
og derefter fortsætter med alm. ligning til udløb i
2026. Eller indbetale hele provenuet i 2020 og få
halveret afdragene i 6 år.
MR vil gerne beholde de 4 anlægsønsker, man har i
budgettet. De ønsker er anlæg, som blev sparet
væk i forbindelse med byggeriet. Og asketræet er
ved at rådne og risikerer at vælte. I bilag 5 (ønsker

til driftsudgifter) er der bedt om 36 t.kr. til
annoncering.
Forslag til besparelse i Karlstrup sogn: 1.125 t.kr.

Foreløbigt beløb til besparelser: 2.500 t.kr.
---o0o---

4) Afslutning ved PU

MSN: Dejligt, at vi allerede nu er ca. 2/3 af vejen.
Nu er det op til PU at finde resten. PU vil også tage
bidrag til skoletjenesten op – for når vi skal spare,
bør de også kigge på deres udgifter.
AN: Desværre er det lidt ekstremt i år, men der er
en bunden opgave vedr. Havdrup præstegård. Og
det kan mærkes, når der er kun 4 sogne, der skal
finde pengene. Så - hvis MR kan finde flere
besparelser inden 1. oktober, må I meget gerne
kontakte PU.
OR foreslog, at man i MR kunne tale med de
forskellige udvalg og høre, om de kan finde penge i
deres budgetter.
NS gav OR ret - det gælder for alle MR og deres
udvalg. Det er dem, som har fingre i projekterne,
og som sidder med budgetterne.
PU takkede for MRs gode intentioner og forslag til
besparelser – det lykkedes at komme 2/3 af vejen.
Og den sidste opfordring til menighedsrådene var –
jo mere der kan findes inden 1. oktober jo bedre.
HUSK – at der afholdes budgetsamråd den 1.
oktober 2019 kl. 17-18 i den Gl. Skole i
Kildebrønde.

