
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden
Møde d. 5. oktober 2016, kl. 10.30-14.00 

Deltagere
Tine Lindhardt, Formand, Biskop i 
Fyens Stift

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef 
Kirkeministeriet

Jette Marie Bundgaard-Nielsen, 
Formand Danmarks Provsteforening

Steffen Brunes, Konstitueret 
departementschef i Kirkeministeriet 

Søren Abildgaard, Landforeningen af 
Menighedsråd

Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig 
Kirkeministeriet

Jørgen Lützau Larsen, Stiftskontorchef 
i Aalborg Stift

Ingeborg Lindegaard Grynderup, 
referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet

Mødet blev afholdt som et telefonmøde.

Dagsorden
1. Godkendelse

 Dagsorden

2. Orientering

 Siden sidst

 Opfølgning på referat

3. Møder 2017

Drøftelse af datoer for møder i 2017.

4. Sjællands kirkemusikskole

Drøftelse og afgørelse af kirkemusikskolens oplæg mht. ny bygning. 
Punktet drøftes kun, såfremt der inden mødet er modtaget et oplæg fra 
musikskolen. 

5. Omprioritering 2017

Endelig formulering af indstilling (dok. nr. 92887/16).

6. Eventuelt

Referat
1. Godkendelse

 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering

 Siden sidst

Ministeriet orienterede om, at der fortsat ikke er fundet 
en ny departementschef.  

Dato: 4. januar 2013

Dokument nr. 1519/13

c/o Ministeriet for Kirke og 
Ligestilling
1. Kontor
Sagsbehandler
mblp

Dato: 6. oktober 2016

Dokument nr. 119822/16

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG



Notat

Side 2
Dokument nr. 14178/15

 Opfølgning på referat

Referatet blev godkendt.
Som opfølgning op referatet, blev det nævnt, at det ikke 
er praktisk muligt at holde et orienteringsmøde for 
budgetsamrådet til Landsforeningen af Menighedsråds 
Landsmøde.

3. Møder 2017

Der var kort drøftelse af mødedatoer i 2017. Det blev aftalt, at en 
mødeplan for 2017 og 2018 vil blive sendt ud snarest. 

4. Sjællands kirkemusikskole

Der var en drøftelse af oplægget fra Sjællands Kirkemusikskoles 
bestyrelse. 

Et medlem anførte, at der i oplægget arbejdes med primært to 
muligheder: køb af ny bygning og at bygge en ny bygning. Det at leje 
nye eller flere lokaler bliver ikke gennemgået som en seriøs mulighed. 
Der mangler en argumentation for, at det ikke er en mulighed at leje, da 
det ifølge taleksemplerne i oplægget, vil være den billigste mulighed. 

Det blev besluttet, at opfordre Sjællands Kirkemusikskole til at komme 
med et udbygget oplæg, hvor økonomi og alternativer til køb af 
bygningen afklares. Der var enighed om, at behovet for en 
lokaleudvidelse er dokumenteret.

Når oplægget er modtaget, vil budgetfølgegruppen kunne behandle det 
på et telefonmøde, da næste ordinære møde først er i november.

5. Omprioritering 2017

Indstillingen til ministeren om omprioriteringspuljen 2017 blev drøftet. 

Med mindre ændringer blev det besluttet, at indstille notatet om 
omprioriteringspuljen 2017 til ministeren. 

6. Eventuelt

Der var drøftelse om, hvordan It-problemer skal håndteres, idet de 
mere strategiske spørgsmål må rejses i IT-styregruppen.

Næste møde er 30. november 2016.


