Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 3. oktober 2018, Tingbjerg Kirke - d. 03-10-2018 kl. 17:00 til 23:59
Deltagere:
Tilstede: Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev), Inge Lise Pedersen (tilhører Tagensbo), Karen-Marie Olesen
(Grundtvig, formand), Rita Tjell Langeland (Tingbjerg), Siw Sigurdsson (tilhører Tingbjerg), Bettina Birk
Jensen (præsterepræsentant), Steen Hjelmblink (Emdrup), Arne Hippe Hansen (tilhører Husumvold),
Flemming Dalgaard (Brønshøj), Birgit Jensen (Husumvold), Johanne Haastrup (provst)
Afbud: Karsten Thystrup, Henning Hansen, Ulla Nielsen, Lene Tetzlaff
Referat: Johanne Haastrup

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende
ændringer:
Dagsordenen blev tilføjet et nyt punkt 11: Forprojekt
for indvendig renovering af Kapernaumskirken. Evt.
blev nyt pkt. 12.

2 - Nyt fra formand og provst
Nyt om fælleskontor.
Provstesyn 2018
På mødet den 7. november deltager provstirevisor
og gennemgår revisionsprotokollater med
bemærkninger, derfor er det vigtigt at alle kirker
indlæser menighedsrådets behandling af
protokollatet inden da.

a) Kommunen har godkendt lejemålet til erhverv
alene, men forlanger lejemålet lovliggjort, hvad
angår isolering til overbo. Arkitekt Nina Schmidt har
spurgt kommunen om mulighed for dispensation. PU
er enige om, at det må påhvile udlejer at lovliggøre
lejemålet, og at man ligeså godt kan gøre det efter
alle kunstens regler med det samme.
b) Provstesyn har bl.a. afdækket, at anlægsønsket fra
Husumvold vedr. om- og tilbygning sandsynligvis vil
blive dyrere end først antaget. Der er en proces i
gang vedr. personalets behov, MR’s ønsker for
understøttelse af kirkelivet osv. PU afventer pris ifb.
med opgørelse af anlægsønsker i januar.
c)Alle MR huskes hermed på, at man skal forholde
sig til provstirevisors bemærkninger inden
indlæsning af regnskabet (dvs. ’tage til efterretning’,
’rette op på’, ’ændre til næste år’ el. lign.)
d) Ulla Nielsen og Bettina Birk Jensen tager muligvis
med til PU-konference til november.

3 - Brønshøj Sognecenter
Flemming Dalgaard orienterer.

3) Flemming Dalgaard orienterede:
a) Der er indhentet tilbud på hæk til

præstegårdshaven, og arbejdet sættes i gang
snarest.
b) Tidsplanen for byggeriet holder. Rumopdelingen
er på plads nu, og MR & personale holder seminar i
weekenden for at drøfte, hvilke aktiviteter der skal
være i hvilke rum. Der er til stadighed kamp med
entreprenøren vedr. forskellige ekstraudgifter.
bygherrerådgiver anbefaler, at man samler sammen
og til sidst indgår et forlig.
Nogle fordyrelser er dog også sket på baggrund af
ændringer undervejs, senest har MR besluttet at
udskifte facadebeklædning både af hensyn til
udseendet og til bedre beskyttelse af isoleringen. MR
ønsker også at genetablere en ’tagrunding’ i
projektet, som blev sparet væk i sparerunden. Der
udarbejdes ligeledes et mere nøjsomt haveprojekt.
PU tog orienteringen til efterretning og imødeser
ansøgninger til 5%puljen, men vil sandsynligvis bede
MR i første omgang at bruge provstiets ’buffer’ og
MR’s egne frie midler.
Lis Lynge advarede om varmeproblemer ved store
vinduespartier. Flemming Dalgaard fortalte, at der
har været en indeklimakonsulent inde over
projektet.

4 - Revisionsprotokollat 2017 PUK

Revisionsprotokollatet vedr. PUK regnskab 2017 blev
drøftet og godkendt.

Sager:
PUK - regnskab 17 (2018 - 27982)
Bilag:
Revisionsprotokollat 2017 PUK

5 - 2. Kvartalsrapport kirkerne

Provsts og provstisekretærs erklæring vedr. kirkernes 2.
kvartalsrapporter blev taget til efterretning

2. kvartalsrapporter for kirkerne er gennemgået af
provst og sekretær, og der er intet at bemærke.

6 - Konfirmandens Bog
Det skal besluttes, om vi skal yde økonomisk støtte
til projektet.
Bilag:
Mail om Konfirmandens bog

Kun to af kirkernes præster ønskede at være med til
at støtte Konfirmandens Bog (app). PU besluttede
derfor at lade det være op til MR selv, hvor meget de
vil støtte med fra egen kasse.

7 - Principbeslutninger

Udkastet blev drøftet og tilføjelser/rettelser vil blive
indarbejdet i et nyt udkast til næste møde.

Vi skal forholde os til, det udkast der er lavet til
reviderede principbeslutninger.
Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)
Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 07092018

8 - PUK budget 2019

Budget 2019 med følgende stempel : Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg, CVR-nr. 21277401, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d. 21-09-2018 13:23

Budget 2019 med følgende stempel : Bispebjerg-Brønshøj

blev godkendt.

Provstiudvalg, CVR-nr. 21277401, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d. 21-092018 13:23

behandles.
Sager:
Budget 2019 - BB (2018 - 5799)
Bilag:
Budget 19, PUK

9 - Budget 2019 kirkerne

De indkomne budgetter blev gennemgået med
særlig opmærksomhed på s. 1, s. 2, Bilag 1, 2, 3 og 4.
Budget 2019 for Ansgar, Bellahøj-Utterslev,
Provstikontoret vender tilbage på næste møde med
Bispebjerg, Brønshøj, Husum, Kapernaum, Tagensbo svar på PU’s uddybende spørgsmål.
og Tingbjerg gennemgås.
Sager:
Budget 2019 - BB (2018 - 5799)
Bilag:
Budget 19, Ansgar, Budget 19, Bispebjerg, Budget 19,
Brønshøj, Budget 19, Husum, Budget 19, Kapernaum,
Budget 19, Tagensbo, Budget 19, Tingbjerg, Budget
19, Bellahøj-Utterslev

10 - 5% ansøgninger
1) Grundtvigs kirke, opvaske- og
vaskemaskine Oldfuxvej kr. 9.178,13
2) Tingbjerg, udgifter ifbm ombygning kr. 99.565
3) Bellahøj-Utterslev, bruseniche Horsebakken kr.
21.558
Sager:
5% ansøgninger (2018 - 6749)
Bilag:

1) Grundtvigs kirke, opvaske- og vaskemaskine
Oldfuxvej kr. 9.178,13. Ansøgningen blev
imødekommet.
2) Tingbjerg, udgifter ifbm ombygning kr. 99.565. PU
påskønner, at det samlede byggeprojekts budget
blev holdt. PU besluttede at bevilge til alle de
ansøgte ting, undtagen indkøb af nye køkkenting
(dvs. i alt kr. 79.561,-), og minder samtidig om, at
man principielt bør budgettere med de ansøgte ting i
det samlede budget.
3) Bellahøj-Utterslev, bruseniche Horsebakken kr.
21.558. Ansøgningen blev imødekommet.

5%-midler 18.9.18, Oldfv, vaske opvaskemask,
Ansoegningsskema til 5%midler, Tillægsbevillings
ansøgning Horsebakken, 5% midler - HO61B Arkitekt, 5% midler - HO61B - Maler, 5% midler HO61B - Ingeniørfirma, 5% midler - HO61B Rengøring, 5% midler - HO61B - Tømrer regning,
Regnskab bruseniche 240918, Ansøgningsskema 5%
midler 29-4- 2018, Ansøgning 5% Tingbjerg

12 - Eventuelt

PU-mødet 5. december med julefrokost holdes hos
Lis Lynge.

