Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 2. december 2015. Kl. 17.00
Mødested: Hos formanden

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming
Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Manfred Crety, Stig Boel, Anita Johansen, Rita
Tjell Langeland og Peter Stangerup (suppleant).
Tilhører: Siw Sigurdssson
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 10.11.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet et bilag fra Husum under
pkt. 5 og herefter godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Pr. 1. december er Finn Vejlgaard - provst i ValbyVanløse - blevet budgetprovst.
Husumvolds ansøgning om stiftsmiddellån til køb
af ny embedsbolig er godkendt i både BU og
stiftsråd.

4

Godkendelse af kirkebudgetter 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

Grundtvigs årsbudget 2016 blev godkendt.

Grundtvigs ref godk. budget og regnskab

5

Godkendelse af årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

PU gennemgik Grundtvigs, Brønshøj og Husum
menighedsråds kommentarer til
revisionsprotokollaterne og godkendte herefter
deres årsregnskaber 2014.

Grundtvigs ref godk. budget og regnskab
Brønshøj NY MR-kommentar til
revisionsprotokollat

6

Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab
2014
Sag: PUK (949)

PU tog stiftets godkendelse af PUK årsregnskab
2014 til efterretning.

Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2014
Referat,02-12-2015

Side: 1

Mødepunkt

7

Beslutning

Vedtægt for samarbejdet om Himmelske
Dage
Sag: Himmelske Dage (1407)

PU tilsluttede sig vedtægten for samarbejdsaftale
om Himmelske Dage i 2016.

Vedtægt for samarbejde vedr. Himmelske Dage

PU besluttede endvidere at få overblik over til
næste PU-møde, hvilke kirker i provstiet der har
budt ind med arrangementer, og hvordan de tænkes
finansieret.

8

Nyt fra budgetanalysegruppen

Provsten redegjorde for hovedtrækkene i
analysegruppens arbejde, herunder valget af en
tilpasset 'Vardemodel' for fordeling af
ligningsmidler.
Arbejdet er ikke afsluttet, så resultaterne forelå ikke
endnu, men er forhåbentlig klar til det
næstkommende PU-møde i januar.

9

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

Ansøgning fra Grundtvigs Kirke om kr. 15.956,86
til kontormøbler til præsteboligerne Oldfuxvej 24
og Emdrup Engvej 19 blev godkendt.

5%-midler pr 12 11 2015.xlsx
Grundtvigs Kirke: Møblering af præstekontorer

10

Standardiseret anlægsskema
Sag: Synslister/anlægsønsker 2017 (1426)
Ønsker vi at gøre brug af et skema lig ValbyVanløses?

Den nye budgetprovst har foreslået provstierne at
gøre brug af Valby-Vanløses anlægsskema, når
man indmelder anlægsønsker.
Provstiet udsender den til MR snarest med
medfølgende forklaring.

Anlægsskema VVP
Frist for indsendelse af prissatte anlægsønsker for
2017 til provstiet er som altid 15. januar.
PU vedtog endvidere fremover at bede om at
modtage MRs synslister lige efter fristen for årligt
syn d. 1. oktober. Nogle kirker indsender allerede
synslisterne, men PU har ikke opkrævet det fra alle
hidtil.
11

Eventuelt

Mødet sluttede kl. 18.35.
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