Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 15. april 2013. Kl. 16.30
Mødested: Grundtvigs Kirkes krypt

Til stede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd), Birgit Jensen (til kl. 18.50), Lis
Lynge, Børge Rossing og Christian Riis Bentzen.
Afbud: Preben Pedersen.
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
PU mødtes indledningsvist med medlemmer af Bispebjerg sogns menighedsråd. Menighedsrådet fremlagde
deres visioner, herunder overvejelser omkring fremtidssikring af kirkens lysforhold, eventuel
implementering af glasdøre, samt fremtidige personaleønsker, ikke mindst frem mod kirkens 75 års
jubilæum. Endvidere blev finansiering af renovering af Emdrup Engvej drøftet, og der blev afgivet status på
orgelsagen.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste møde d.
6.2.2013

Referat fra sidste møde blev godkendt og
underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet flg. punkter og derefter
godkendt:
19: Fremsendelse af bilag til mødedagsorden
20: Godkendelse af PUK 1. kvartalsrapport.
Under pkt. 8 tilføjedes godkendelse af nyt
Kapernaum-Tagensbo fællesbudget 2013.
Under pkt. 15 tilføjedes ansøgning fra Grundtvigs
om dækning af udgifter til renovering af Emdrup
Engvej.

3

Nyt fra formand og provst

Formanden orienterede fra seneste
budgetudvalgs(BU)møde: Bispebjerg-Brønshøj
provsti (BB) har indmeldt et historisk højt beløb til
anlægsønsker.
Ministeriets første udmelding af
fremskrivningsprocent lyder: løn 0,0 %, drift 1,4
%.
Da man endnu ikke kender udfaldet af MLK's
behandling af indstilling om kirkelukninger, er BU
tilbøjelige til ikke at foretage nogle ændringer i
bevillingerne i budget 14.
Det blev på mødet aftalt, at hver provsti skal
meddele BU, hvis der gives tilladelse til et MR-lån,
da den fælles kasse hænger på afdragene.
Provsten gjorde opmærksom på høringsnotat til
ændring i cirkulære og vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v., hvori BB's høringssvar er medtaget.
Kun ganske få indvendinger fra høringsfasen har
dog medført ændringer i forslaget, der er bragt til
høring.
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Mødepunkt
4

Kirkeregnskaber 2012
Sag: Regnskab 2012 (958)

Beslutning
Punktet udskydes.
PU vil i første omgang behandle regnskaberne pr
mail og bede kirkerne om tilrettelser om
nødvendigt.

Note vedr Tingbjerg regnskab 2012
Ansgar: Styring af anlægsaktiviteter

5

Udspecificering af synslister med priser
Sag: Synslister 2014 (998)
PU har efter sidste møde efterspurgt en
udspecificering af visse synslister inkl. priser.
Tingbjerg synsudsatte arbejder 2014
Tingbjerg synsliste fortsat
Uddybning: Grundtvigskirke - Synsudsættelser
2014
B-U synsliste embedsbolig HB 61

Tingbjerg:
Dør mellem Langhusvej 1-3: Man afventer svar fra
Københavns Kommune og Københavns Stift om
Langhusvejs 3's status, førend sagen kan behandles
videre.
Ny indgang samt handicaptoiletter: PU anmoder
provstiarkitekten om at bese Tingbjerg Kirke mhp
alternativ/billigere løsning.
Zinktag: Ditto.
Vinduer: PU mener, at dette hører under driftsplan.
Katafalk: Provsten besigtiger nuværende katafalk
og undersøger brugbare alternativer til elektrisk
katafalk.
Grundtvigs Kirkes projekt om nytænkning af
lysforhold, herunder indsættelse af glasdøre, sættes
på synsliste til 2014.
Bellahøjs embedsbolig Horsebakken: indhegning af
have samt afskærmning af affaldscontainer sættes
på synslisten.

6

Kirkernes personaleønsker
Sag: Budget 2014 personaleønsker (1006)

Grundtvigs Kirke: PU bevilger en
projektlederansættelse til 375.000 kr. pr. år i to år.

Husum ansøgning om midler personale 2014

Brønshøj: PU bevilger sammenlagt 280.0000 kr. til
opnormering af personale. MR må selv fordele
dette blandt kirketjener-, organist- og
sognemedhjælper-funktionerne. PU forventer, at
vikarudgifterne til organist og kirketjener
nedbringes væsentligt som følge heraf.

Brønshøj: Ansøgninger vedr. personalebehov

Husum/Husumvold: PU bevilger 50.000 kr. til
spire-/børnekor.

Ansøgning om åremålsbestemt bevilling til
projektleder i Grundtivgs Kirke

Brønshøj personaleønsker
Husumvold personalebehov

Referat,15-04-2013

Side: 2

Mødepunkt
7

Budget Utterslev Kirke
Sag: Renovering af Bellahøj Kirke (1057) Bellahøj-Utterslev Sogn
Til Budget 2014 og frem

8

9

Beslutning
Orientering taget til efterretning, dog med den
bemærkning vedr. personalet, at BU endnu ikke har
besluttet, hvor stor en besparelse i lønbudgettet der
forventes ved at lukke en kirke, og med den
bemærkning vedr. renovering, at PU afventer et
billigere forslag.

Budget 2013 og 2014 Kapernaum-Tagensbo
Sag: Budget 2014 (994)

Budget 2013: PU godkender budgettet under
forudsætning af enkelte tillretninger, som provsten
vil orientere MR om.

K-T: Nej til budget for kirkelukning og renovering

K-T's tilbagemelding vedr. budget 2014 blev taget
til efterretning.

Budget 2014 fremskrivningsprocent

Foreløbig udmelding fra MLK:
0,0 % fremskrivning på løn - 1,4 % på drift.
PU forventer at udmelde 1% fremskrivning på den
samlede beløbsramme (løn og drift) til de ikkelukningstruede kirker og 0 % til de lukningstruede
(dvs. 0,5 % til Bellahøj-Utterslev og KapernaumTagensbo).

10

Fordelingsnøgle budget 2014 /
analysegruppe

PU's analysegruppe vil arbejde videre med denne
model mhp. oplæg til budgetsamrådet d. 22.5.2013.

Torben Larsens model til budgetfordeling
11

Planlægning af første budgetsamråd 22.5.
Sag: Aarets gang budget/regnskab (1062)

PU diskuterede aftenens indhold og forløb med
udgangspunkt i udsendt dagsorden.

Budget&Regnskab kalenderår13, red.

12

Fokusgruppeinterviews, status samt
aflønning af stud.teol.
Sag: Fællesmøde 2. marts (978)

PU bevilger 15.000 kr fra PUK til aflønning af
stud.teol. for at skrive referat af
fokusgruppeinterviews, såfremt der er nødvendig
tilslutning til projektet blandt menighedsrådene.

Vil I være med til at oprette fokusgrupper?

13

Tænketank status
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Mødepunkt
14

5 %-middel-ansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)
B-U ansøgning vedr. advokathjælp til kirkesalg

Beslutning
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om dækning af
udgifter til advokathjælp ved kirkelukning
behandles som en ansøgning om lån i 5%-midlerne
(forudsat en reel indtjening fra kirkesalg finder
sted).
PU besluttede i første omgang at bevilge et lån på
50.000 kr.

Husum Ekstrabevillingsansøgninger
Ansgar ansøgning kirketjener-udgifter

Husums ansøgning vedr. orgelombygning: PU
besluttede at bevilge 288.002,84 kr. svarende til de
'uomgåelige udgifter'- restbeløbet må kirken selv
dække ved konvertering af midler fra ikke-udførte,
uaktuelle anlægsarbejder.

Husum: Forstærkning af klokketårn
5%middelansøgning Ansgar vedr. renovering af
embedsbolig Mågevej 1
Ansøgning om renovering af Emdrup Engvej
19

15

Husums ansøgning vedr. ekstraudgifter til
tårnforstærkning (kr. 109.953,46) blev
imødekommet.
Ansgars ansøgning vedr. renovering af
embedboligen på Mågevej: PU besluttede at
udskyde denne, til der kommer klarhed over
Ansgarkirkens fremtid.

Ansgar 5% ansøgning vedr. lønudgifter

Ansgars ansøgning vedr. kirketjenerløn: PU
besluttede at bevilge 45.000 kr. til delvis dækning
af merudgifter.

Andre ansøgninger
Sag: Ansøgninger til PU 2013 (981)

Ansøgning fra arbejdsgruppen bag salmemaraton
på kr. 2000,- til trykning af foldere blev godkendt.
Bevilges fra provstiudvalgskassen (PUK).

Ansøgning salmemaraton

Provstens ansøgning om dækning af udgifter til
kursus i psykisk førstehjælp (evt 15.000 kr/ 12
pers) samt kursus i konfliktmægling (ca 23.000
kr/20 pers) blev godkendt. Det undersøges, om der
skal udbydes to hold til hvert kursus. Bevilges fra
provstiudvalgskassen (PUK).

Ansøgning fra provst til PU
Ansøgning KT/BBH

Ansøgning fra hospitalspræst KFT på kr. 35.000,til film om kirkens funktion på BBH blev
godkendt. Bevilges fra provstiudvalgskassen
(PUK).
Grundtvigs ansøgning om dækning af
renoveringsudgift til embedsboligen Emdrup
Engvej: PU besluttede at bede kirken om at
finansiere renoveringen ved brug af eget
indestående stiftsmidler.
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Mødepunkt
16

Renovering af mødelokale HA21 status
Sag: Provstikontor-tilbygning (1023)

Beslutning
Da det nuværende tilbud om renovering er steget til
kr 227.154,-, ønsker PU et nyt tilbud på det af PU
tidligere fastsatte beløb.

Mødelokalet status
Budget for renovering af møderummet

17

Provstiarkitekt
På lukket dagsorden

18

El-varmeaftaler
Sag: El/varme-aftaler (1012)
BFT el-/varmeaftale

El/varme-aftaler for hhv. BFT/Kapernaum,
MMR/Brønshøj, BIKN/Ansgar, JOST, ASSK og
PMJ/Bellahøj-Utterslev blev godkendt. Da alle
aftaler nu er kommet ind, vil provstiet udarbejde en
oversigt for at blive opmærksom på evt.
forskelsbehandling af præsterne.

MMR aftale
BIKN el/varmeaftale
Bellahøj-Utterslev varme og el aftaler

19

Fremsendelse af bilag til mødedagsorden

Det har voldt problemer for PU-medlemmerne at
åbne de seneste bilagstunge dagsordener til PUmøder. Fremover fremsendes sådanne i mindre
portioner, alternativt lægges ud på intranettet.
Provstiet arbejder på en løsning.

20

Godkendelse af PUK 1. kvartalsrapport

PUK. 1. kvartalsrapport blev godkendt.

21

Eventuelt

Næste PU-møde er mandag d. 17. juni kl. 17.00.
Sted følger.

Mødet sluttede kl. 22.30.
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