
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 8. oktober 2015. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Karen-Marie
Olesen, Manfred Crety, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og Peter Stangerup (suppleant).

Afbud: Flemming Dalgaard Hansen og Steen Hjelmblink

Tilhører: Siw Sigurdsson

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 26.8.2015

Referatet blev godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden Følgende punkt blev tilføjet:
Pkt 11: Nyt om Projekt åben socialrådgivning.

Desuden var der indkommet supplerende bilag til:
Pkt. 6: Sammenfattende oversigt over
revisionsbemærkninger fra Beierholm.
Pkt. 8: Økonomi og plantegninger vedr. Bellahøj
Kirkes ombygning
Ptk. 9: Forklarende note til Ansgars ansøgninger

Dagsordenen blev herefter godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Kommunikationskurset d. 3.10.: Positiv evaluering
- kurset muliggjorde refleksion over konkrete
kommunikationsstrategier såvel som mere
fundamentale spørgsmål om 'hvem er vi kirke for?'.

Projekt 'Menighedsråd på jeres måde': Læs
rapporten, som er udsendt pr. brev samt ligger
tilgængelig på DAP.

Kodex Vll: 7 centrale pligter - publikation
udarbejdet til embedsmænd i
centraladministrationen, men også gældende for
kirkernes virke, læs evt mere på DAP.

Førstehjælpskursus: Bellahøj-Utterslev opslår et
førstehjælpskursus, hvor man kan tilmelde sig efter
først-til-mølle. Der er brugerbetaling. For
tilmelding, skriv til NMN@km.dk.

Radon: Der bliver taget hånd om relevante tiltag i
de sogne, hvor man er ramt af forhøjede radon-
niveauer. PU forventer snart at modtage  tilbud og
beskrivelse af tiltagene.
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Personregistrering: KM forventer at udarbjede et
hjælpeværktøj til opgørelse over kordegnenes tid
brugt på hhv. civil- og kirkelig registrering, men
det bliver ikke klart til budgetprocessen 2016 (se
også nyhed på DAP).

Særskilt revision: Revisor Grethe Clausen inviteres
til at deltage i et PU-møde i starten af det nye år og
fremlægge resultatet af den særskilte revision
omhandlende vikarforbrug, sygefravær og
sygedagpengerefusion

4 Årsbudgetter 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

Budgetnoter

Ansgar budget 2016

Budgetkladde 2016 Bellahøj-Utterslev sogn

Brønshøj budget 2016

Emdrup budget 2016

Grundtvigs budget 2016

Husum budget 2016

HV budget 2016

K-T budget 2016

Tingbjerg budget 2016

PU behandlede de indlæste årsbudgetter samt MRs
godkendelse heraf.
Ansgars,  Emdrups og Kapernaum-Tagensbos
årsbudgetter 2016 blev godkendt.

Grundtvigs, Husum og Tingbjergs årsbudgetter
2016 blev behandlet og afventer blot underskrevet
beslutningsprotokol indlæst i DAP før endelig PU-
godkendelse.

Bellahøj-Utterslevs, Husumvolds og Brønshøjs
årsbudgetter 2016 afventer behandling på næste
PU-møde.

5 PUK årsbudget 2016
Sag: PUK (949)

PUK budget 2016

PUK årsbudget 2016 med stemplet "Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr. 21277401,
Budget 2016, Endeligt budget afleveret d. 29-09-
2015 13.37" blev godkendt.

6 Årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

Ansgar protokollat

PU gennemgik revisionsprotokollaterne for
kirkernes årsregnskaber 2014, og følgende
regnskaber er klar til godkendelse, når
menighedsrådets behandling af protokollat
foreligger i Dataarkivet på DAP i form af
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Ansgar påtegning

B-U protokollat

B-U påtegning

Brønshøj protokollat

Brønshøj påtegning

Emdrup protokollat

Emdrup påtegning

Grundtvigs protokollat

Grundtvigs påtegning

Husum protokollat

Husum påtegning

HV protokollat

HV påtegning

K-T protokollat

K-T påtegning

Tingbjerg protokollat

Tingbjerg påtegning

Revisor: Bemærkninger kirkernes årsregnskab
2014

underskrevet beslutningsprotokol:
Ansgar, Emdrup, Husumvold, Kapernaum-
Tagensbo og Tingbjerg.

For de øvrige sogne (Bellahøj-Utterslev, Brønshøj,
Grundtvigs og Husum) afventer man MRs
kommentarer til revisors bemærkninger.

7 PUK revideret årsregnskab 2014
Sag: PUK (949)

PU tog revisionsprotokollatet for PUK årsregnskab
2014 til efterretning og godkendte det.
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Revisionsprotokollat PUK 2014

Påtegning revisor PUK 2014

8 Økonomi vedr. Bellahøj-Utterslev
ombygning
Sag: Renovering af Bellahøj Kirke (1057) -
Bellahøj-Utterslev Sogn

BU sag til PUmødet 081015 vedr. byggeri
Bellahøj kirke

Bilag 1 140825-byggeomkostningsindeks-med-
diagram (1)

Bilag 2 Forhåndsdialog om udvidelse af
Bellahøj Kirke

Bilag 3 2015.09.17sammentælling index 140

Re: Bilag pkt. 8

VS: filer pkt. 8

Lis Lynge redegjorde for den planlagte
byggeproces, herunder nogle fordyrende elementer:
dels et behov for flere m2, dels nye
myndighedskrav (etablering af p-pladser og ABA-
anlæg).

PU besluttede på den baggrund, at Bellahøj-
Utterslev får fuld råderet over provstibufferen på 2
mio. kr. deponeret i Bellahøj-Utterslev kirkekasse i
2015.

9 5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

5%-midler pr 22.9. 2015.xlsx

Ansgar: Konvertering af ansøgning samt
ansøgning vedr. merudgift pga langtidssygdom

Ansgarkirken, forklaringer til 5 % ansøgninger
m.v.

B-U-ansøgning om ABA-anlæg + p-pladser

GK 5% ansøgning vikar-merudgifter

Ansøgning fra Ansgar om konvertering af tidligere
5%-bevilling på udskiftning af varmeanlæg (kr.
81.800) til renovering af del af rørsystemet i
sognegård (kr. 86.518,75), da den oprindelige
ansøgning rummede en sproglig midforståelse:
PU godkendte dette.

Ansøgning fra Ansgar om dækning af merudgift til
løn pga langtidssygdom (71.053) kr:
PU besluttede, at ansøgningen dækkes, såfremt der
ikke er penge i kirkekassen hertil ved årets
afslutning.

Ansøgning fra Bellahøj-Utterslev om dækning af
ABA-anlæg (kr. 401.978,-): Ansøgningen
imødekommes, såfremt der ikke er dækning inden
for anlægsbevillingen til ombygning.

Ansøgning fra Bellahøj-Utterslev om dækning af
etableringsomkostninger til p-pladser (kr.
1.271.564,-):
Ansøgningen imødekommes, såfremt der ikke er
dækning inden for anlægsbevillingen til
ombygning.
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Vedr. Grundtvigs ansøgning om kr. 145.000,- til
vikar-merudgift:
PU besluttede, at ansøgningen imødekommes,
såfremt der ikke er penge i kirkekassen hertil ved
årets afslutning.

10 Ansøgning vedr. ny embedsbolig i
Husumvold
Sag: Dybekær 27 (1448) - Husumvold Sogn

Salg og køb af præstebolig, Husumvold sogn

PU besluttede at påtegne ansøgningen med
anbefaling.

11 Status på projekt 'Åben socialrådgivning' Provsten redegjorde for ændrede planer for projekt
'Åben socialrådgivning', et særligt indsatsområde,
som Tingbjerg og til dels Bellahøj-Utterslev har
haft på tegnebrættet for 2015-2016.
Tingbjerg er blevet bevilget 150.000 kr i
ligningsmidler i 2015 og 2016 hertil.
Bellahøj-Utterslev trækker sig ud af projektet, men
det ønskes bevaret med base i Tingbjerg og som
tilbud til borgere i hele provstiet.

PU bakkede op om at bevare projektet i Tingbjerg
med nævnte bevilling for 2015 og 2016.

12 Eventuelt Kombineret PU-møde og julefrokost d. 2.12.
foregår hjemme hos Birgit.

Nye mødedatoer 2016:
6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april, 11. maj, 1.
juni budgetsamråd, evt 22. juni.

Mødet sluttede kl. 21.25.
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