
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 27.6.2018 d. 27-06-2018, 17:00, 

Deltagere: 

Kommentarer:
Tilstede: Flemming Dalgaard Hansen (Brønshøj), Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev), Ulla Nielsen (Husum), Inge
Lise Pedersen (tilhører Tagensbo), Karen-Marie Olesen (Grundtvig, formand), Rita Tjell Langeland
(Tingbjerg), Johanne Haastrup (provst), Siw Sigurdsson (tilhører Tingbjerg), Karsten Thystrup (Ansgar)
Afbud: Bettina Birk Jensen (Husum), Birgit Jensen (Husumvold) og Steen Hjelmblink (Emdrup)
Referat: Lene Tetzlaff (sekretær)
 

1 - Godkendelse af dagsorden 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Dagsorden blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst 
Behandlede sager: 
Arbejdsmiljø (2018 - 16275)
PU 2018-2022 (2018 - 12877)

Bilag: Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning, Sæt kryds - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 
Beskrivelse:
Information om Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning.
 
Invitation til provstiudvalgskonference. 
 
orientering om resultat af lønforhandling.
 
Orientering vedr. fælles provstikontor.

Referat:
Opmærksomheden blev henledt på informationen fra Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning.
 
Formanden opfordrede til at interesserede kan tage på provstiudvalgskonference - max 3 fra hvert
provstiudvalg.
 
Lønforhandling med provstisekretær, Lene Tetzlaff er afsluttet.
 
Fælles provstikontor: Der er kommet henvendelse fra Københavns kommune om redegørelse for forhold
omkring lokalerne og skiltning - det kunne tyde på, at de er positive overfor at gøre lejemålet 100% til



erhverv. 

3 - Brønshøj sognecenter 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Flemming Dalgaard orienterer. 

Referat:
Byggeriet kører efter planen. Det hele er snart under tag. Rejsegilde i midten af juli. Byggemøde i
formiddags - entreprenøren sender ekstra regninger for uforudsete udgifter - arkitekt og bygherrerådgiver
giver meget af arbejdet med at forholde sig til regningerne videre til formanden. 

4 - Tingbjerg ombygning 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Siw Sigurdsson orienterer. 

Referat:
Byggeriet skrider planmæssigt frem - tidsplanen og budget overholdes. Byggeriet forventes afsluttet i
starten af august. 

5 - 5% ansøgninger 
Behandlede sager: 
5% ansøgninger (2018 - 6749)

Bilag: 5%-midler 20.6.18, Ansøgningsskema 5% midler vinduer og varme, Svar til Ansgarkirkens
menighedsråd vedørende ansøgning om udskiftning af vinduer og varmeanlæg 
Beskrivelse:
 

Referat:
Ansøgningen fra Ansgar om kr. 87.500 til rådgivningsbistand ifbm udskiftning af vinduer og varmeanlæg i
kirken blev imødekommet. 

6 - Ansøgninger 
Behandlede sager: 
Brønshøj ny sognecenter (2018 - 13587)

Bilag: Ansøgning om lån 
Beskrivelse:
 

Referat:
Ansøgning fra Brønshøj om optagelse af lån blev ikke imødekommet. 



7 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Der er brug for et orienteringsmøde om Vinterly.
 
Der blev nedsat et udvalg til at arbejde med provstiudvalgets principbeslutninger - udvalget består af Lis,
Karen-Marie og Johanne.
 
Karsten orienterede om Ansgars overgang fra Churchdesk til Danmarks Kirkelige Mediecenter p.g.a.
utilfredsstillende databehandleraftale. 
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