
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 29. april 2015. Kl. 17.30
Mødested: Husum Kirke

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming
Dalgaard, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Rita Tjell Langeland og Manfred Crety
(suppleant).

Afbud: Charlotte Utzon og Anita Johansen

Tilhører: Siw Sigurdsson

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødet blev afholdt i Husum Kirke og indledtes med, at Husum menighedsråd og medarbejdere fortalte om
kirkens liv og kendetegn. Efter besigtigelse af afsluttede og kommende anlægsprojekter startede PUs møde.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 8.4.2015

Referatet blev godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Et nyt pastorat ser dagens lys d. 1. maj 2015:
Husumvold-Tingbjerg pastorat.

Provstiets præster rejser på studietur til Berlin d. 4-
7. maj. I disse dage passes provstiet af
Frederiksberg Provstis præster og provst samt vores
egen provstisekretær.

Karen-Marie Olesen (MR-formand i Grundtvigs)
meldte sig som ny koordinator af DHL-stafetten i
august. I vil høre nærmere om tilmelding, og vi
forventer igen i år et hyggeligt arrangement.

4 Kirkernes årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

Regnskab 2014 noter til PU

Svar: Førstebehandling Regnskab 2014 Ansgar

Emdrup årsregnskab 2014

Husum årsregnskab 2014

PU foretog førstebehandling af Emdrups, Husums
og Tingbjergs årsregnskaber 2014 samt
andenbehandling af Ansgars og Husumvolds.
PU afventer mailsvar på spørgsmål til
regnskabsforklaringerne fra de øvrige kirker og
derefter revisionsprotokollaterne førend endelig
godkendelse.
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Mødepunkt Beslutning

Svar: Førstebehandling Regnskab 2014
Husumvold

Tingbjerg årsregnskab 2014

5 Brønshøjs personalesituation og evt.
sekretærbistand til hospitalspræster

PU drøftede de ekstraudgifter, som følger med at
have to hospitalspræster knyttet til sognet (idet
BBH stort set ikke kan understøtte præsternes
arbejde og initiativer økonomisk).
Det gælder udgifter til teknisk/kommunikativt
udstyr, kontorartikler, kursus-udgifter,
arrangementer for hospitalspersonale samt
sekretærbistand.

Sidstnævnte knytter an til en yderligere
problemstilling i Brønshøj, nemlig at
kordegnefunktionen længe har været overbebyrdet.
Brønshøj bestræber sig på forud for næste PU-
møde d. 24.6. at have foretaget en opmåling af
kordegnestillingen samt estimeret et rimeligt
udgiftsniveau for hospitalspræsterne.

6 Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2015 (1404)

Ansøgning - Husum: Kirketjeneropnormering

PU besluttede at imødekomme Husums ansøgning
om opnormering af kirketjenerkvoten med kr.
23.400,- p.a. grundet udvidelse af bygningsarealet
(kontortilbygning ved kirken samt ekstra
præstekontor i ny embedsbolig).
Ekstraudgiften indarbejdes i budget 2016.
Ekstraudgifterne for 2015 (kr. 19.000,-)  finansieres
af 5%-midler.

7 Budget 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

Budget 2016 første udkast

PU fastholder det oplæg til anlægsønsker for 2016,
som tidligere er indsendt til Budgetudvalget.

Førstebehandlingen af budget 2016 blev udskudt til
næste møde pga en fejl i den indregnede
fremskrivningsprocent.

8 5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

Tingbjerg: 5% ans defekt kloak - vand i kælder

Ansøgning - Husum 5%-midler restbeløb

Husum ansøgning el-installationer Solrødvej

Husum inventar og lys i nybygning

PU besluttede at godkende Tingbjergs ansøgning
om kr. 68.754,70 til dækning af udgifter til
vandindtrængning i kirkens kælder og
kloakudbedring.

PU besluttede at godkende Husums ansøgning om
et restbeløb på kr. 76.762,69  vedr.
nybygning/kloakering, idet der undervejs var
tilstødt ekstraudgifter pga kommunale krav og
komplikationer.

PU besluttede at godkende Husums ansøgning om
kr. 110.000,- til ekstraudgifter vedr. el-
installationer på embedsboligen på Solrødvej.
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Mødepunkt Beslutning

Vedr. Husums ansøgning om kr. 150.000,- til lys,
borde og skabe i tilbygningen: PU udbeder sig en
udspecificering af de ønskede køb førend
stillingtagen.

9 Visioner og målsætninger for PU (fortsat)
Sag: Målsætninger 2015 PU (1366)

Bud på vision målsætning og handleplan for
BBP 13-17 (2)

PU enedes om et udkast til visioner og
målsætninger for eget virke. Det forventes
præsenteret på budgetsamrådet d. 24.6. og
efterfølgende udsendt til kirkerne til orientering.

10 Forberedelse af PUK-budget 2016 Indledende drøftelser af prioriteringer i PUK-
budgettet for 2016, jf. foregående punkt om
målsætninger.

11 Eventuelt Alle sognene i provstiet opfordres til at abonnere på
Himmelske Dages nyhedsbrev til inspiration, se
www.himmelskedage.dk.

PU aftalte at afsætte tid forud for sommermiddagen
d. 27.5. til et kort formøde, såfremt der er
presserende emner til sagsbehandling, foruden at
lægge sidste hånd på budgetsamrådet. Det starter
kl. 17.30 hos Lis.

Mødet sluttede kl. 21.00.
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