Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 5. februar 2014. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon, Lis Lynge
Nielsen, Kirsten Lund Larsen, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og
Manfred Crety (suppleant)
Fravær: Steen Hjelmblink
Tilhører: Siw Sigurdsson
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat af PU-møde d.
8.1.2014

Beslutning
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Godkendelse og underskrift.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst
Sag: Kursus: 'Udviklingstendenser i
folkekirken' (1249)

Kurset 'Udviklingstendenser i folkekirken' afvikles
d. 30.4.2014 i Husumvold Kirke.
En ansøgning fra præsterne om kr. 5.300,- fra PUK
til folkekirkelig repræsentation på den lokale Kropog-sjæl-messe i Pilegården i marts er blevet
godkendt af PU.

SV: Vedr. kurset 'Udviklingstendenser i
folkekirken'

4

Indledende drøftelse af kirkers
målsætninger, jf. budgetsamråd
A) Fokus på målsætninger i
menighedsrådsarbejdet: inspiration og hjælp til
menighedsrådene til at formulere målsætninger,
som er anvendelige i det daglige arbejde i
kirken.
Skal vi rundsende bilag med oversigt over MR's
målsætninger i budget 14 til gensidig
inspiration?
B) PU's egen målsætningsdebat.
5 minutters brainstorming to og to, og
opsamling i plenum til referatet.

PU rundsender MRs målsætninger fra deres
budgetter 2014 sammen med et følgebrev med
opfordring til at forberede sig til at fremlægge sin
egen kirkes målsætninger i 2015 på budgetsamrådet
d. 4. juni 2014.
PU diskuterede egne målsætninger, og følgende
fokuspunkter gik igen:
- Støtte kirkernes mangfoldighed
- Styrke fællesskabet i hele provstiet bla gennem
mødefora
- Synliggøre gode historier/'best practice'
- Støtte MR i kendskab til sognesammensætning
(demografi, samarbejdspartnere, institutioner mv)

Kirkernes målsætninger i budget 2014
Provsts målsætninger marts 2011
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Mødepunkt
5

Strategi for særlige
indsatsområder/personaleønsker 2015
Forslag fra formand og provst om at omdanne
de nuværende indsatsområder til faste
bevillinger til drift, og at skabe en ny pulje til
nye indsatsområder.

Beslutning
PU indkalder begrundede ansøgninger vedr.
eksisterende særlige indsatsområder med mulighed
for at få disse fast lagt oven i driftsbudgettet. Frist
d. 23. april.
PU indkalder endvidere ønsker til nye særlige
indsatsområder fra 2015. Frist d. 23. april.

Strategi: Er der særlige ting, vi ønsker at have
fokus på, eller ønsker vi at understøtte
mangfoldigheden og den gode idé?

Faste bevillinger14 (2).xls
Særlige indsatsområder.xls

6

Kirkernes anlægsønsker 2015
Sag: Budget 2015 (1257)
Første gennemgang af kirkernes anlægsønsker.

PU gennemgik kirkernes anlægsønsker - i første
omgang med henblik på at frasortere arbejder, som
hører under driftsplan samt få et overblik over store
anlægsønsker.

Budgetoversigt15, indledende.xls
Oversigt over Bygningsdele og inventar under
'driftsplan' dvs ej anlæg

7

Tilbud medsendes kirkernes synslister
(anlæg 2015)?
Principbeslutning: Skal kirkerne vedlægge
tilbud, når de prisfastsætter anlægsønsker?

8

5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

PU besluttede ved anlægsønsker at indhente
yderligere oplysninger i de tilfælde, hvor det
skønnes nødvendigt.
Endvidere henstiller PU til, at ingen
anlægsarbejder, som overstiger kr. 50.000,igangsættes uden mindst to tilbud.

PU besluttede at imødekomme Brønshøjs
ansøgning om kr. 41.966,25 til udskiftning af
klokkeringningsanlæg.

Brønshøj ny ansøgning vedr. ringeautomatik
5%-midler pr 31.12.2013.xlsx
5%-midler pr 27.01.2014.xlsx
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Mødepunkt
9

Godkendelse af el/varme-aftale
Sag: El/varme-aftaler (1012)

Beslutning
PU tog el/varme-aftale for Birgitte Knudsen,
Ansgar Kirke til efterretning.

Ny el-varmeaftale BIKN

10

Eventuelt

Formanden gjorde opmærksom på Tingbjergs
spændende årsrapport for Diakonikirken i 2013,
som bla. ligger på provstiets hjemmeside.
PU ændrer én mødedato, således at PU-mødet d. 2.
april flyttes til d. 3. april.

Mødet sluttede kl. 20.15.
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