Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 10. november 2015. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming
Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Manfred Crety, Anita Johansen, Rita Tjell
Langeland og Peter Stangerup (suppleant).
Afbud: Stig Boel
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 8.10.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

To nye provster kommer til i Københavns Stift:
Per Vibskov Nielsen i Nørrebro provsti og
Johannes Gregersen i Bornholms provsti.
Mette Basbøl er indsat som ny sognepræst i
Tingbjerg.
'Mere kirke for pengene':
Provstiet afholder 3. februar kl. 19.00 en
minikonference om 'mere kirke for pengene' for
alle provstiets menighedsråd samt Frederiksberg
provsti. Det er et projekt faciliteret af
Landsforeningen af menighedsråd, som har fokus
på best practice omkring prioriteringer og
effektiviseringer med det formål at frigive penge til
mere kirkeliv.
Invitation udsendes snart.

4

Kirkernes årsbudgetter 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

Bellahøj-Utterslevs, Brønshøjs samt Husumvolds
årsbudgetter 2016 blev godkendt.

B-U budget 2016

Husum og Tingbjerg har siden sidste PU-møde
indlæst underskrevet beslutningsprotokol af MRs
budgetgodkendelse på DAP, hvorfor deres
årsbudgetter for 2016 hermed også er godkendt.

Brønshøj nyt budget 2016
NY Husumvold budget 2016
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Herefter er det kun Grundtvigs MRs behandling af
budget 2016, som mangler at blive indlæst i DAP
og dermed afventer PUs godkendelse.
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Mødepunkt
5

Beslutning

Kirkernes reviderede årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

PU gennemgik Bellahøj-Utterslev, Brønshøj og
Husum MRs behandling af revisionsprotokollater
for regnskab 2014.

B-U behandling af protokollat

Bellahøj-Utterslevs regnskab 2014 blev herefter
godkendt.

Brønshøj behandling af protokollat

PU beder Brønshøjs MR forholde sig til revisors
pkt. 2 (s. 58 i revisonsprotokollatet).

Husum: Revisionsprotokollat og
beslutningsprotokol 2014

PU beder Husums MR forholde sig til revisors pkt.
3 og pkt. 4.
Ansgar, Emdrup, Husumvold, KapernaumTagensbo og Tingbjerg har alle indlæst
underskrevet beslutningsprotokol vedr. MRs
behandling af revisionsprotokollat, hvorfor deres
årsregnskaber nu også er endeligt godkendt.
Herefter mangler blot behandling af Grundtvigs
kirkes årsregnskab.

6

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

PUK 3. kvartalsrapport blev godkendt.

PUK 3. kvartalsrapport

7

Radon-udbedring
Sag: Radon (1307)

Tilbud vedr. Grundtvigs Kirkes embedsboliger:
PU udbeder sig to tilbud pga. den samlede
beløbsstørrelse.

Grundtvigs Kirke præsteboliger forslag til
radonudbedring

Tilbud vedr. Bellahøj-Utterslevs kirkekontorer:
Radonsikringen er en del af den samlede licitation
af byggeriet i Bellahøj-Utterslev. PU afventer
derfor udfaldet af licitationen for et foreløbig
estimat for udgiften hertil. Beløbet udbetales efter
modtagelse af faktura for udført radonsikring,

VS: Bellahøj Kirke - radon i kordegnekontor

8

Ny ansøgning fra Husumvold om salg og køb
af embedsbolig
Sag: Dybekær 27 (1448) - Husumvold Sogn

PU sagde god for det tilrettede lånebeløb (kr. 7,5
mio. kr. til mellemfinansiering og efter hussalg
forventet 3,5 mio. kr) i Husumvolds ansøgning om
lån i Stiftsmidlerne.

Ny Præstebolig salg og køb

9

Bellahøj-Utterslev: ansøgning om endeligt
byggeprojekt
Sag: Renovering af Bellahøj Kirke (1057) Bellahøj-Utterslev Sogn

Bellahøj-Utterslevs ansøgning til Stiftsøvrigheden
om om- og tilbygning af Bellahøj kirke blev
behandlet, og PU påtegnede ansøgningen med
anbefaling.

B-U ansøgning Stiftsøvrigheden nu med
underskrift
Referat,10-11-2015
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Mødepunkt

Beslutning

Ansøgning til Stiftsøvrigheden: Endeligt
byggeprojekt

10

5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

Lis Lynge gjorde opmærksom på den økonomiske
fordel ved som kirke at lade sig momsregistrere
forud for et stort byggeprojekt for sognegård.

5%-midler pr 14.10. 2015.xlsx

PU godkendte Husumvolds ansøgning om ny
multifunktionsprinter (kr. 37.130,-).

Ansøgning om 5%-midler, Husumvold
multimaskine

PU godkendte Ansgars ansøgning vedr.
merudgifter (kr. 59.712,50) ved anlægsarbejdet
regnvandssikring af udearealer pga. tæret sokkel.

Ansøgning fra Ansgar: Fordyring af arb.

PU godkendte Bellahøj-Utterslevs ansøgning om
genhusningsudgifter under renovering (kr.
427.232,50).

5% ansøgning vedr. genhusning BellahøjUtterslev

11

Kommisorium for budgetanalysegruppe
Sag: Budget-analyse (1308)
Kommissorium

12

PU gennemgik kommisoriet for
budgetanalysegruppen og gav tilsagn om at
forholde sig åbent til gruppens kommende udspil til
budgetmodel i januar 2016. I løbet af foråret skal
PU beslutte, om budgetmodellen skal
implementeres fra og med budget 2017.

Eventuelt
Sag: Aarets gang budget/regnskab (1062)

Der var et ønske om at genindføre optælling af
altergæster under statistikindberetningerne til
stiftet. Det viderebringes til rette vedkommende.

Årshjul PU 2016

Forslag til PU-mødedatoer og deraf afledte frister
for kirkernes budgetaflevering mv. blev godkendt
og udsendes snarest til kirkerne.

Budget og regnskab 2016forår
Budget og regnskab 2016efterår

Anlægsønsker for 2017 bedes indsendt på et særligt
skema, som udsendes til kirkerne i god tid inden
deadline (som er 15. januar 2016).

Mødet sluttede kl. 20.10.
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