Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00
Mødested: Provstikontoret

Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing, Christian Riis
Bentzen, Lis Lynge og Birgit Jensen
Afbud: Preben Pedersen
Referat: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste møde d.
9.10.2012

Referatet blev godkendt.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet punkt 14: Godkendelse af
aftaler om præsters el/varme-afregning, og herefter
godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

På given foranledning enedes PU om, at provsten
selv kan behandle ansøgninger fra præster om
tilskud til kurser o.l., så længe hun disponerer
indenfor den budgetlagte ramme (i 2012: 40.000
kr).
Provsten fremlagde overvejelser over kommende
mulige udgifter samt frigivelse af bundne midler i
2014.
Endvidere lagde provsten op til, at PU skulle byde
ind med, hvorledes kirken i provstiet kan få gavn
af, at provsten sidder i Brønshøj-Husum
Lokaludvalg.
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Mødepunkt
4

Beslutning

Godkendelse af kirkernes regnskaber 2011
Sag: Regnskaber 2011 (756)

Følgende regnskaber 2011 blev godkendt:
(Ansgar, Emdrup og Grundtvigs blev godkendt på
sidste møde)

Bellahøj-Utterslev MR kommentarer til
revisionsprotokollater regnskab 2011

Bellahøj, Brønshøj, Husum, Husumvold, Tagensbo,
Tingbjerg og Utterslev.

Tagensbo: Forklaringer til Regnskab 2011 og
angivelse af tilbageværende anlægsarbejder
Husumvold MR kommentar til revision af
regnskab 2011
Utterslev regnskabsfører: Kommentar til
revideret regnskab
Brønshøj MR-kommentar til
revisionsprotokollat regnskab 2011

5

Budget 2013: Evt. bevilling til
vedligeholdelse af lukningstruede kirker
Sag: Budget 2013 (704)

Efter drøftelse fastholdt PU, at lukningstruede
kirker skal holde igen med almindelig
vedligeholdelse og kun foretage fornødne
reparationer.

Diskussion af evt. bevilling til lukningstruede
kirkers vedligeholdelse

6

Udgifter ved udskiftning af frekvensbånd
Sag: Sendefrekvens trådløse højttalere (588)

PU var af den holdning, at udgifter til udskiftning
af frekvensbånd i princippet bør tages af
driftsmidlerne.

Sendefrekvens trådløse højttalere
Udgifter til udskiftning af frekvensbånd

7

Godkendelse af overordnet budget 2013 for
alle kirker
Sag: Budget 2013 (704)

Det overordnede budget blev godkendt efter
tilbageførsel af bevilling til Tingbjerg til katafalk
(kr. 65.000)

Budgetoversigt13 231012.xls
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Mødepunkt
8

Godkendelse af kirkernes budgetter 2013
Sag: Budget 2013 (704)
Tingbjerg bevilling til katafalk i budget 2013?
Emdrup rettelser til budget 2013

9

Godkendelse af kirkernes budget 2013
fortsat
Sag: Budget 2013 - kirkekasser (844)

Beslutning
Budgetterne for Ansgar, Bellahøj-Utterslev,
Brønshøj, Emdrup, Grundtvigs, Husum,
Husumvold ogTagensbo blev godkendt. Dog
mangler der stadig underskrifter fra formand
og/eller kasserer på budgettet fra Husumvold,
Husum, Grundtvigs, Bellahøj-Utterslev.
Bellahøj-Utterslev og Tingbjerg har ekstra
anlægsønsker ud over den bevilgede ramme, som
ikke imødekommes.
PU afventer tilrettet budget fra Kapernaum og
Tingbjerg med underskrifter før endelig
godkendelse.
Se ovenfor.

Ansgar budget 2013 version 2
Brønshøj budget 2013 version 2
Kapernaum budget 2013 version 2
Tagensbo budget 2013 version 2
Tingbjerg budget 2013 version 2
Grundtvigs budget 2013 version 2
Bellahøj-Utterslev budget 2013 version 2

10

Grundtvigs Kirke: Kommentar til PUudmelding om el/varme-budgettering
Sag: Budget 2013 (704)
PU-svar til Bispebjerg MR vedr. ansøgninger
Grundtvig: Klage til PU over brev om
budgettering af varme/el

Referat,08-11-2012

PU besluttede at besvare Bispebjerg Sogns
henvendelse med en beklagelse af, at
formuleringen 'manglende rettidig omhu' har vakt
anstød. PU fastholder dog princippet om, at
menighedsrådene bør budgettere realistisk; en
holdning PU ved flere lejligheder har tilkendegivet
over for repræsentanter fra Grundtvigs Kirke, feks.
budgetsamråd 2011, i forb. m. drøftelse af evt.
tilførsel af driftsmidler til forhøjelse af
el/varmebudgettet.

Side: 3

Mødepunkt
11

Kvartalsrapporter
Sag: Kvartalsrapporter 3. kv. 2012 (846)

Beslutning
Kvartalsrapporterne fra Ansgar, Kapernaum og
Utterslev gav anledning til en nærmere
gennemgang. PU blev herved opmærksom på
kirkernes ekstraudgifter i 2012.

Ansgar: 3. kvartalsrapport 2012
Kapernaum, 3. kvartalsrapport - foreløbig
Utterslev K. 3. kvartalsrapport 2012

12

Ansøgninger til 5%-midler
Sag: 5 % midler 2012 (725)
Kapernaum 5%-ansøgninger
Bellahøj-Utterslev: Ansøgning til 5% midler
Bellahøj-Utterslev Ansøgning 5% midler
lydanlæg

Der spørges i Stiftet om Kapernaums 4
ansøgninger, som alle relaterer sig til renovering og
køb/salg af embedsboliger, kan dækkes af
indestående i Stiftsmidlerne. Hvis ikke godkender
PU ansøgningerne om hhv. kr. 84.475,- som er
renter for mellemfinansiering ved hussalg og køb,
kr.18.874,50 for arkitektbistand ved istandsættelse
af embedsboligerne HV 77 og SV 9 samt kr.
51.268,75 vedr. renovering af HV 77.
Ansøgning om kr. 2.302,04 vedr. renovering af SV
9 afvises pga beløbets ringe størrelse.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om kr. 68.610,84
vedr. rottebekæmpelse imødekommes.

Husum: To ansøgninger til 5%-midler
Husum tilføjelse til ansøgning: Nyt tilbud på
kopimaskine
Bellahøj-Utterslev afsluttende ansøgning 5%
midler Dortheavej
Kapernaum ansøgninger om ekstrabevillinger
embedsboliger

PU afslår Bellahøj-Utterslevs ansøgning om midler
til rep. af lydanlæg og udskiftning af frekvensbånd,
jf. pkt. 6.
PU afslår ligeledes Bellahøj-Utterslevs ansøgning
om kr. 102.618,75 til dækning af de afsluttende
udgifter til renovering af embedsboligen
Dortheavej. PU anviser, at midlerne tages fra
opsparede driftsplanmidler hos Utterslev.
Ansøgning fra Husum på kr. 25.000,- vedr.
ovenlysvindue dækkes af 5%-midler, såfremt der
ved udgangen af 2013 ikke er midler hertil i
kirkens egen kasse.
Ansøgning fra Husum vedr. kopimaskine udskydes
til næste møde.

13

Kirkeweb status
Sag: Kirkeweb (751)
Provstiets reviderede tilbud til MR på Kirkeweb

Referat,08-11-2012

Provsten fortalte til orientering, at et flertal af
menighedsrådene i provstiet nu bruger Kirkeweb
som hjemmeside- og (på sigt) kalenderløsning,
nemlig: Bellahøj-Utterslev, Brønshøj, Emdrup,
Grundtvigs, Husum, Husumvold og Tingbjerg.
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Mødepunkt
14

Godkendelse af aftaler om præsters
el/varme-afregning
Sag: Husum aftale m sognepræst om
el/varme-afregning (852) - Husum Sogn

Beslutning
Som noget nyt skal alle præsters aftale med
menighedsråd om betaling af el og varme
godkendes af provstiudvalget. Provstiudvalget
godkendte aftale for Bettina Birk Jensen, men vil
udbede sig flere oplysninger vedr. menighedsrådets
aftale med Lise Steffensen.

Husum aftale m sognepræst om el/varmeafregning

15

Eventuelt

Synslister for 2014 med priser skal fremsendes
senest 15. januar 2013.
Møder i 2013:
6. februar kl. 16.30 i Husum
15. april kl. 16.30 i Grundtvigs

Mødet sluttede kl. 20.00.
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