Sparekatalog, punkt 1
Salg af kirkebygninger og menighedslokaler

• To kirker er lukket (Birkerød og Hørsholm)
• Øvrige kirkelukninger og frasalg af kirker er nødvendige
• Målsætning om at frasælge kirkebygninger og menighedslokaler for mindst kr. 15 mio. => fremtidig årlig
finansiel merindtægt på mindst kr. 500.000 p.a. (ved en
forventet forrentning på 3,5%)
• Ingen udmelding om enkelte kirker før salget har været
drøftet med de implicerede sogne (‘strukturreformen’)
• Frasalg => forventet besparelse på ca. kr. 850.000 p.a. på
sognenes driftsudgifter (se oversigt over sogneregnskaber)
• Frasalg => udskudte vedligeholdelsesudgifter for ca. kr. 8,5
mio. (ud af kr. 40 mio. ~ 20 %) elimineres.
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Sparekatalog, punkt 2
Salg af kursus og lejrcentre m.v.

• Friheden-Asserbo, Myretuen (solgt pr. 1-1-2015) og
Karateskolen, Randers sat til salg.
• Gl. Kongevej 15 overtaget fra Skt. Knuds Stiftelse
(Jesuitterne) pr. 1-7-2014. Sælges til Hoffmanns
Minde. Frasalg => fremtidig årlig finansiel
merindtægt på mindst kr. 350.000 p.a.
• Herudover reduktion af fremtidige vedligeholdelsesudgifter på samlet mindst kr. 3 mio.
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Sparekatalog, punkt 3
Salg af skolebygninger

• Stenoskolen, Nakskov solgt
• Skt. Knud Lavard Skole, Lyngby, Skt. Ansgar Skole,
Nørrebro og Skt. Pauls Skole, Taastrup forventes
solgt.
• Ingen forventning om fortjeneste til fælleskassen ved
salg af skolebygninger, men Ansgarstiftelsen vil spare
fremtidige vedligeholdelsesomkostninger og
skolernes økonomi kan forbedres ved overtagelse af
bygningerne.
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Sparekatalog, punkt 4
Biskoppen flytter fra Ehlersvej til Stenosgade

• Skt. Knuds Stiftelse (Jesuitterne) overdrager
stenosgadekomplekset til Ansgarstiftelsen pr. 1-82015.
• I forbindelse hermed undersøges muligheden for at
biskoppens residens kan flyttes til Stenosgade.

• Biskoppen har udtrykt velvilje – ‘med mindre noget
kommer i vejen’. Forventet besparelse ca. kr. 400.000
p.a.
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Sparekatalog, punkt 5
Driftstilskud til SAB ophører

• Skt. Andres Bibliotek (SAB) er bispedømmets ældste
institution. Det lukker man ikke bare.

• SAB undersøger p.t. muligheden for fortsat drift ved
hjælp af eksterne fondsbevillinger, men driftstilskuddet fra Ansgarstiftelsen ophører.
• Forventet besparelse mellem kr. 500.000 – 800.000
p.a.
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^ƉĂƌĞŬĂƚĂůŽŐ͕ƉƵŶŬƚϲ
Besparelser på bispekontoret/institutioner

• En (1) stilling sparet væk i administrationen i 2009
• Lokaleudgifter m.v. reduceret med 25% i 2010

• En (½) stilling sparet væk i Pastoral-Centret i 2013
• I forbindelse med pensioneringer på bispekontoret
blev en (1) stilling nedlagt over sommeren 2014
(3 på pension, 2 nyansatte)
• Det indstilles nu, at der ved bl.a. personalereduktioner spares yderligere kr. 800.000 – 1.000.000 på
bispekontoret og/eller institutioner på Gl. Kongevej.
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^ƉĂƌĞŬĂƚĂůŽŐ͕ƉƵŶŬƚϳ
Overskud fra driften af Magleås

• Den nye bestyrelse for Magleås har fremlagt budget
for 2015 – 18 med et forventet overskud på mellem
kr. 250.000 – 800.000 p.a.
• ØR afventer indtil videre udviklingen i driften af
Magleås.
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^ƉĂƌĞŬĂƚĂůŽŐ͕ƉƵŶŬƚϴ
ØM Borgen/DUK

• Tilskuddet til DUK reduceres over de næste par år
(250.000 –> 100.000)

• Forventet overskud på driften af ØM Borgen
• Forventet besparelse/merindtægt ca. kr. 200.000 –
300.000 p.a.
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^ƉĂƌĞŬĂƚĂůŽŐ͕ƉƵŶŬƚϵ
Antal præster i bispedømmet

• I 2015 forventes 5 nye diakoner i bispedømmet.
• Generalvikaren har tidligere beskrevet det fremtidige
behov for præster i bispedømmet.
• Det indstilles derfor, at fastholde det nuværende
budget for udgifter til præster under forudsætning af,
at der fortsat er fokus på udgifterne hertil.
• ØR udtrykker tilfredshed med, at der er blevet sat
antal på fremtidigt behov for præster i aktiv tjeneste i
bispedømmet.
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