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

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon (til kl.19.00), Lis
Lynge, Flemming Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen Marie Olesen, Anita Johannesen, Rita Tjell
Langeland og Manfred Crety (suppleant).
Tilhører: Siw Sigurdsson
Afbud: Stig Boel
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat fra sidste PU-møde d.
6.10.2014

Beslutning
Referatet blev tilrettet og derefter underskrevet.

Rettelse til referatets pkt. 8: Orientering vedr.
salg af Utterslev Kirke: Køberen
Nordvestkirken er en frimenighed, ikke en
frikirke.
2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Intet nyt.

4

Kirkeregnskaber 2013
Sag: Regnskab 2013 (1250)
Provstirevisor Grethe Clausen deltog under
dette punkt.

Generelt vedr. MRs behandling af
revisionsprotokollat:
Det skal fremgå af beslutningsprotokol fra det
møde, hvor MR behandler revisionsprotokollatet,
hvorledes MR forholder sig til hvert enkelt
kommentarpunkt. Det er ikke nok at skrive
'protokollatet blev godkendt', hvis revisor har lavet
anmærkninger.

Stillingtagen til revisors anmærkning omkring
udbredt praksis med at give tilskud (uden
modydelse) på op til kr. 10.000,- til kirkelige
organisationer.
Der mangler materiale fra Ansgar, da de ikke
har behandlet revisionsprotokollat. Forventes
klart til næste PU-møde.

Ansgar revisorpåtegning
B-U underskrevet revisionsprotokollat
B-U: Påtegning revisor
Referat,05-11-2014

Generelt vedr. MRs donationer op til kr. 10.000,- til
div. organisationer:
Fremover skal der ved sådanne tilskud iflg. revisor
i første omgang foreligge en ansøgning fra
organisationen, dernæst bør der forefindes en
kvittering fra modtageren. Kvitteringen kan være
en skriftlig bekræftelse eller et regnskab, hvoraf det
fremgår, hvad pengene konkret er brugt til.
Desuden bør der foreligge en modydelse for
tilskuddet. Dvs beløbet bør gives til en konkret,
kristelig aktivitet i sognet, ikke blot som et
uspecificeret bloktilskud.
Revisor medgav, at det er en juridisk gråzone og
Side: 1

Mødepunkt

B-U forklaring til revisionsprotokollat

Beslutning
dermed svært at trække klare grænser.
Menighedsrådene opfordres derfor til at tage
revisor eller PU med på råd, hvis man er usikker på
muligheden i fht fremtidige tilskud.

Brønshøj protokollat underskrevet

Brønshøj mødereferat underskrevet

PU gennemgik kirkernes revisionsprotokollater
samt menighedsrådenes svar herpå i
beslutningsprotokollerne på DAP.
På baggrund heraf godkendtes årsregnskab 2013
hos Emdrup, Grundtvigs, Husumvold, KapernaumTagensbo og Tingbjerg.

Emdrup underskrevet protokollat

Ansgar: PU afventer MRs behandling af
revisionsprotokollat.

Emdrup revisorpåtegning

Bellahøj-Utterslev: PU mangler at modtage
underskrevet beslutningsprotokol i Dataarkivet .

Emdrup underskrevet møderef.

Brønshøj: PU afventer beslutningsprotokol fra ny
behandling på et MR-møde med mere udførlig
stillingtagen til revisionens kommentarer.

Brønshøj revisorpåtegning

Grundtvigs underskrevet protokollat
Grundtvigs revisorpåtegning
Grundtvigs mødereferat
Husum revisorpåtegning

Husum: PU afventer beslutningsprotokol fra ny
behandling på et MR-møde med mere udførlig
stillingtagen til revisionens kommentarer samt til
PUs spørgsmål (fra maj 2014).
PU besluttede at udbyde et kursus for
regnskabsførere, kasserere og PU-medlemmer i
årsregnskabsaflæggelse, særligt omkring udfyldelse
af anlægsskema. Dette vil blive afholdt i januar, og
nærmere information følger.

Husum underskrevet møde
Husumvold underskrevet protokollat
Husumvold revisorpåtegning
Husumvold møderef.
K-T: underskrevet protokollat
K-T revisorpåtegning
K-T. Møderef.
Tingbjerg underskrevet protokollat
Tingbjerg revisorpåtegning
Referat,05-11-2014
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Beslutning

Tingbjerg møderef.
SV: Regnskabsbemærkninger KapernaumTagensbo

5

Godkendelse af kirkernes budget 2015
Sag: Budget 2015 (1257)
B-U budget2015version2

Følgende budgetter 2015 blev godkendt:
Ansgar, Bellahøj-Utterslev forudsat at en
hensigtserklæring vedr. anlægsbevilling udarbejdes
forud for næstkommende PU-møde, Brønshøj,
Emdrup samt Grundtvigs.

Brønshøj budget2015version2

Hermed er alle kirkers årsbudgetter for 2015
godkendt.

Grundtvigs budget2015version2
K-T foreløbigt svar vedr. budget 2015
Tingbjerg: Svar vedr driftsplanmidler

6

Ansøgning om honorar for arbejde med
kirkelukning og -salg
Sag: Kirkelukning: Utterslev kirke. (966) Bellahøj-Utterslev Sogn

(Lis Lynge deltog ikke i behandlingen af dette
punkt)
PU besluttede at godkende, at MR-formand Lis
Lynges ansøgte honorar på kr. 40.416,- dækkes af
provenuet fremkommet ved salg af Utterslev Kirke.

Ansøgning vedr. honorar

7

Ansøgning vedr. disponering af provenue
ved salg af Utterslev Kirke
Sag: Kirkelukning: Utterslev kirke. (966) Bellahøj-Utterslev Sogn
OBS: 2 ansøgninger i én:
1) Disponering af provenue
2) Lån i Stiftsmidler svarende til pantebrev

PU besluttede at påtegne ansøgning 1) med
anbefaling og ansøgning 2) med anbefaling og
garanti for, at det af Stiftsrådet fastsatte låneafdrag
betales - forstået på den måde, at PU garanterer for
afdraget uanset evt. udsving i pantebrevets rater.

Ansøgning til Stiftsrådet - fremsendelse ad
tjenestevejen

8

Høring om ændring af lov om økonomi
Sag: Høring vedr. ændring af lov om økonomi
(1348) - Kirkeministeriet

PU besluttede at indsende et høringssvar, hvori PU
ikke har nogen indvendinger til lovforslaget.

Høringsbrev ændring af lov om økonomi
Høringsliste
Referat,05-11-2014
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Beslutning

Lovforslag

9

Rettelse til PUs regnskabsinstruks-bilag
Sag: Regnskabsinstruks (989)
Flemming Dalgaard er indtrådt i stedet for
Kirsten Lund Larsen, hvorfor instruksens bilag
skal opdateres.

Regnskabsinstruksens bilag blev underskrevet af
udvalgets medlemmer.

RegnskabsinstruksPUKpr.5.11.2014bilag

10

Godkendelse af PUK 3. kvartalsrapport
Sag: PUK (949)

PUK 3. kvartalsrapport blev godkendt.

PUK 3. kvartal

11

Bellahøj-Utterslev ansøgning vedr.
renoveringsudgifter embedsboligen Håbets
Allé 39
Sag: Håbets Allé 39 (1352) - BellahøjUtterslev Sogn

PU besluttede at bevilge kr. 75.000,- fra 5%midlerne til renoveringsudgifter vedr.
embedsboligen Håbets Allé 39.

ansøgninger vedr Håbets alle

12

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

PU afventer, at Ansgar arbejder videre med nye
tilbud fra den omtalte arkitekt vedr. terrænarbejder
ved kirke og embedsbolig, og at det fremlægges på
et senere PU-møde til behandling.

5%-midler pr 14.10.2014.xlsx
Provstiarkitekt-udtalelse vedr. Ansgaransøgninger

13

Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)
Emdrup: Ansøgning om omdisponering af
anlægs-overskud

14

Analysegruppe vedr. økonomi
Sag: Budget-analyse (1308)
Husum ja til analysegruppe

Referat,05-11-2014

PU godkendte ansøgning fra Emdrup om
omdisponering af overskud på kr. 191.405,52 på
tagrenovering til et nyt anlægsarbejde, nemlig
udskiftning af vinduer i kirkerummet samt
etablering af terrasse.

På baggrund af overvejende positive
tilkendegivelser fra menighedsrådene og PUmedlemmer besluttede PU at nedsætte en gruppe
bestående af Karen-Marie Olesen (Grundtvigs), en
deltager fra Husum, Peter Nejsum (Brønshøj) og
provsten. PU ser gerne mindst et mere medlem, og
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15

Beslutning

Grundtvigs: Ja til analysegruppe

tilmelding foretages ved henvendelse til
provstikontoret.
Udvalget arbejder foreløbig uden konsulentbistand.

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.30.

Referat,05-11-2014
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