Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 17. juni 2013. Kl. kl. 17.00
Mødested: Provstikontoret

Til stede: John Christensen (fmd), Johanne Haastrup (næstfmd, provst), Birgit Jensen, Børge Rossing,
Christian Bentzen, Preben Pedersen og Lis Lynge Nielsen
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 15.4.2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at
punkt 10 Høring om styringsstrukturudvalgets
oplæg udsættes til et senere møde.
PU besluttede at lodde stemningen for et møde i
provstiet med mulighed for at drøfte og blive
klogere på debatoplægget.

3

Nyt fra formand og provst
Sag: Budget 2014 (994)

Intet nyt fra formanden.
Provsten gennemgik BB provstis fremsendte
anlægsønsker til budgetudvalget.

BB - Anlægsønsker
KM har udsendt opdaterede indekstal på DAP, som
er en nedjustering af tidligere udmeldte tal.
Provstiets fælles 2. pinsedagsgudstjeneste kostede i
år over 30.000 kr. PU henstiller til det fremtidige
planlægningsudvalg, at udgifterne fremadrettet ikke
overstiger 20.000 kr.

Referat,17-06-2013

Side: 1

Mødepunkt
4

Godkendelse af uddybende
regnskabsforklaringer 2012
Sag: Regnskab 2012 (958)
Regnskabsforklaringer fra Bispebjerg Sogn
Emdrup tilrettet regnskabsforklaring

Beslutning
Uddybende regnskabsforklaringer 2012 fra
Grundtvigs, Emdrup, Kapernaum, Tingbjerg,
Tagensbo, Husum, Brønshøj, Husumvold, Bellahøj
og Utterslev blev efter enkelte justeringer taget til
efterretning.
Regnskabsforklaringerne skal indsættes i regnskab
2012 under 'forklaringer til regnskabet' hos de MR,
der har svaret i et selvstændigt brev, hvorefter
regnskabet genindlæses elektronisk. Kopi af
regnskabsforklaringerne bedes herefter sendt til
provstirevisor Mette Munk Sennov efter aftale.

Bemærkninger til Kapernaums regnskab.
forklaringer til regnskab 2012 for Grundtvigs
Kirke
Husum regnskabsforklaring
Yderligere forklaringer vedr. regnskab 2012 fra
hhv. Kapernaum og Tagensbo
Tingbjerg: svar på spørgsmål vedr. regnskab
2012 til provstiudvalget
SV: Forklaringer Ansgar
SV: Kapernaum regnskab 2012
Skemaer og forklaringer, årsregnskab 2012,
Husumvold
B-U Forklaringer årsregnskab
Brønshøj Regnskab 2012-rettelser
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Ansøgninger om disponering af midler ifb.m.
regnskab 2012
Sag: Regnskab 2012 (958)
Menighedsrådenes ansøgninger om hhv
disponering af frie midler og konvertering af
anlægsmidler i fbm. regnskab 2012

Beslutning
Ansøgninger om disponering af frie midler fra
Emdrup, Grundtvigs, Husumvold, Bellahøj og
Utterslev blev godkendt.
Ansøgninger om konvertering af anlægsmidler fra
Tingbjerg, Bellahøj-Utterslev og Grundtvigs blev
godkendt.

Ansøgning PU konvertering anlægsmidler 2013
Disponering frie midler BE og UT Kirke 2012
Emdrup ansøgning om disponering af frie
midler
Grundtvigs ansøgning om disponering af midler
i regnskab 2012
Husumvold ansøgning om disponering af frie
midler
Tingbjerg ansøgning om overførsel af
anlægsarbejder
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Særlige indsatsområder budget 2014
Sag: Budget 2014 (994)
B-U: Særlige indsatsområder 2014
Emdrup ønske for særlige indsatsområder
Kapernaum-Tagensbo-Tingbjerg: særlige
indsatsmidler
Brønshøj ønsker til særlige indsatsområder
Husum-Husumvold ønsker til særlige
indsatsområder
Grundtvigs ansøgning om særligt
indsatsområde
Tingbjerg ansøgning angående støtte til
socialrådgiverhjørnet, 14-06-2013
Socialrådgiverhjørnet - finansieringsskitse, 1306-2013

Beslutning
PU lavede en førstegangsbehandling af
ansøgninger til puljen til særlige indsatsområder.
Allerede nu ligger det dog fast, at PU's holdning til
ansøgningen om kr. 200.000,- evt.300.000,- til
oprettelsen af en fælles frivillig
socialrådgivertjeneste i Tingbjerg, KapernaumTagensbo og evt. Bellahøj-Utterslev er, at man er
meget positivt stemt over for projektet, men at man
vil afvente og se, om udgiften kan afholdes af
1) Tingbjergs evt. omdisponering af budget ift. den
diakonale profil,
2) besparelse på Bellahøj-Utterslevs lønbudget, når
aktiviteterne samles i Bellahøj Kirke,
3) besparelse på Kapernaum-Tagensbos budget ved
sammenlægning af personalegruppe, så at udgifter
til vikar minimeres.
PU antager, at samarbejdet skal formaliseres med
en samarbejdsaftale og ser frem til at modtage en
nærmere beskrivelse af organisering og
finansiering af projektet.
Herudover er den foreløbige melding fra PU, at
Brønshøj bevilges kr.10.000,- til materialer til
minikonfirmandundervisning,
Emdrup fortsat bevilges kr. 25.000 kr til
voksenundervisning,
Husum-Husumvold fortsat bevilges kr.150.000 til
henholdsvis ungdomskirke, Levende Ord&Musik,
spirekor,
Grundtvigs kirke bevilges kr. 150.000,- til kantateog jazz-gudstjenester.
Evt. bevilling til Bellahøj-Utterslev afventer
forventet besparelse på lønbudget ved at samle
aktiviteter i Bellahøj Kirke.
Den endelige afgørelse vedr. puljen til særlige
indsatsområder sker på PU-møde d. 2. september,
når sidste hånd lægges på budget 2014.

7

Kirkelukning og økonomi
Sag: Kirkelukning: Utterslev kirke. (966) Bellahøj-Utterslev Sogn
Rationaliseringsgevinst ved kirkelukning?
Re: Rationaliseringsgevinst ved kirkelukning?
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Lis Lynge orienterede om de uafklarede forhold
omkring lukningen af Utterslev kirke pga sagens
overdragelse til kulturministeriet.
PU kan på den baggrund ikke træffe beslutning om
en fremtidig besparelse på drift ved afvikling af
Utterslev Kirke.
Der forventes dog et oplæg til besparelse på løn i
relation til de forskellige ansøgninger fra BellahøjUtterslev om midler til særlige indsatsområder og
til lokalfinansieret præst.
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Lokaltfinansieret præst
Sag: lokaltfinansieret præst for provst (1125) Bellahøj-Utterslev Sogn
Ansøgning lokalfinansieret præst

Beslutning
(Lis Lynge og Johanne Haastrup forlod mødet
under dette punkt)
Provstens 50% reduktion af præstearbejde, som er
bevilget af Stiftet, ligger fortsat i Brønshøj Kirke
(Karsten Thomsen).
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om en 50%
lokalfinansieret præst er derfor i realiteten en
ansøgning på Brønshøjs vegne, så de kan beholde
Karsten Thomsen.
PU vedtog at imødekomme ansøgningen, men
afventer, om den forventede besparelse ved at
samle alle aktiviteter i Bellahøj Kirke kan være
med til at finansiere udgiften (forventeligt kr.
250.000,-)

9

Ansøgning K-T vedr. orgelrenovering
Sag: Orgel-renovering (1107) - Kapernaums
Sogn
Ansøgning til Københavns Stiftøvrighed via
bispebjerg-broenshoej.provsti
SV: Ansøgning til Københavns Stiftøvrighed
via bispebjerg-broenshoej.provsti

10

Høring: Styringsstrukturudvalgets oplæg
Sag: Høring om styringsstrukturudvalgets
oplæg (1093) - Kirkeministeriet

Provsten informerede om, at der efter alt at dømme
ikke kan udbetales indestående i Stiftsmidler til
allerede finansierede arbejder, hvorfor pastoratet
Ansgar-Kapernaum-Tagensbo stadig har et
betragteligt beløb som indestående.
PU kan dog ikke anbefale ansøgning om frigivelse
af indestående i Stiftsmidler til orgelrenovering, da
PU forventer en renovering af Kapernaumskirken i
den nærmeste fremtid, som en evt. orgelrenovering
i givet fald skal være en del af, hvis ikke den skal
ske efterfølgende.
Punktet blev udskudt til et kommende møde.

Høring om styringsstrukturudvalgets oplæg
Debatoplæg
Høringsliste for debatoplæg

11

Høring: Valg til PU og stiftsråd
Sag: Høring - valg til PU og stiftsråd (1094) Kirkeministeriet

PU tilsluttede sig både høringsudkast om
bekendtgørelse om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd samt vejledning om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv.

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og
vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.
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5%-ansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)
Ansøgninger Bellahøj-Utterslev Sogn

Beslutning
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om ny markise til
Dortheavej 70 imødekommes ikke. PU opfordrer
MR til at synsudsætte den næste år.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om kr. 59.073,28 til
lovliggørelse af el-installationer på Dortheavej 70
imødekommes.

5%-midler pr 10.6.2013.xlsx
B-U: Ansøgningsskema 5%midler til vinduer
Dortheavej

13

Godkendelse af honorarer til MR-hverv
Sag: Honorar til enkeltmandsposter i MR
(1011)

PU accepterer Brønshøjs og Kapernaum-Tagensbos
foreslåede forhøjelse af honorarer til hverv i
menighedsrådene. Det er som altid kirkekasserne
selv, der finansierer denne udgift. MR bestemmer
selv, hvornår forhøjelserne skal træde i kraft.

Kapernaum-Tagensbo forhøjelse af honorar til
menighedsråds-medlemmer.
RE: SV: Kapernaum-Tagensbo forhøjelse af
løn til menighedsråds medlemmer.
Brønshøj: Honorar til enkeltmandsposter i
menighedsrådet

14

Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2013 (981)
ansøgning fra Mia Lund Rao

PU besluttede at imødekomme sognepræst Mia
Lund Raos ansøgning om tilskud til fotokursus med
kr. kr. 2.875,- fra provstiudvalgskassen (PUK). Det
sker under forudsætning af, at præsten sidenhen
videndeler med provstiets øvrige præster, hvorledes
hun har kunnet bruge kurset i sit
konfirmandarbejde.

Svar på ansøgning fra Mia Lund Rao
Ansøgning til provsti-udvalget fra Bodil
Rønnov Due

PU besluttede at imødekomme hospitalspræst Bodil
Rønnov Dues ansøgning om finansiering af pianist
til at spille på BBH med kr. 10.000 kr om året,
knyttet til BRDs ansættelse (ligningsmidler).

Kapernaum-Tagensbo tilskud til konsulent /
arbejdsmiljø

Kapernaum-Tagensbos ansøgning om midler til
arbejdsmiljø-konsulent blev imødekommet med kr.
25.000 kr. (PUK)

Ansøgning BRD revideret
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Møderum HA21
Sag: Provstikontor-tilbygning (1023)

Beslutning
PU afventer et endeligt tilbud, som sendes rundt til
høring hos PU.

Møderum - nye priser

16

Ny embedsbolig Ansgar?
Sag: Mågevej 1 (1123) - Ansgarkirkens Sogn

Punktet blev udskudt til et senere møde.

Vedr. evt. anskaffelse af ny embedsbolig
RE: Vedr. evt. anskaffelse af ny embedsbolig

17

El/varme-aftaler for præster
Sag: El/varme-aftaler (1012)
Samlet overblik over allerede godkendte aftaler

Oversigt over de samlede el/varme-aftaler for alle
beboerpræster blev taget til efterretning.

Oversigt: El-varme-aftaler præster

18

Eventuelt

Kommende PU-møder:

Kommende mødedatoer

Onsdag d. 28.8. kl. 17.00 på provstikontoret
primært vedr. styringsstrukturudvalgets oplæg.
Mandag d. 2.9 kl. 17.00, Brønshøj sognecenter,
vedtagelse af grundlæggende budget 2014.
Onsdag d. 6.11. kl. 18.30 hjemme hos formanden,
godkendelse af budgetter 2014 og regnskaber 2013.

Mødet sluttede kl. 21.20.
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