
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 2. september 2013. Kl. 17.00
Mødested: Brønshøj sognecenter

Til stede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing, Lis Lynge,
Christian Riis Bentzen og Birgit Jensen
Afbud: Preben Pedersen
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

PU mødtes indledningsvist med medlemmer af Brønshøj sogns menighedsråd. Menighedsrådet viste deres
nuværende pladsfaciliteter frem og fremlagde deres ønsker og overvejelser omkring et kommende
sognecenter.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste møder
hhv. d. 17. juni og 28. august 2013

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af et nyt
punkt 13: Godkendelse af Husums nybygning.

3 Nyt fra formand og provst Formanden berettede fra seneste BU-møde, hvor
det endelige budget for provstiernes bevillinger i
2014 netop er faldet på plads. Endvidere blev det
besluttet, at hvert provsti fortsat er repræsenteret i
BU af to læge samt provsten.

4 Status på kirkelukninger Dronningen/Kirkeministeriet har netop godkendt
Bellahøj-Utterslev MRs anmodning om at lukke
Utterslev Kirke. Kirken overgår til lejlighedskirke
efter fejringen af kirkens 50 års jubilæum 8.
september.
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Mødepunkt Beslutning

5 Budget 2014
Sag: Budget 2014 (994)
I beslutning af budget 2014 indgår
provstiarkitekts vurdering af vinduer på
Svanevej og Hvidkildevej samt Kapernaum-
Tagensbo MRs udmelding om, at de ønsker at
støtte et fælles socialrådgiverprojekt med kr.
50.000.

Bellahøj-Utterslev budget 2014-udspil

Tingbjerg: Vedr. budget 2014 - præstestilling

Budget 2014 blev endeligt vedtaget efter
gennemgang af kirkernes synslister.
I vedtagelsen af budget 2014 indgår overvejelserne
omkring
1) at man i højere grad vil skelne imellem anlæg og
vedligehold, hvor sidstnævnte undtagen for
embedsboligernes vedkommende fremover vil
skulle dækkes af MRs driftsplanmidler.
2) hvorvidt man skal have en tommelfingerregel
for, hvad byggeri skal koste på f.eks. kr. 20.000,-
pr. m2.

Den store afgørelse vedr. budgettet var, hvordan
man skulle prioritere imellem Bellahøj-Utterslevs
byggeprojekt (om- og tilbygning til Bellahøj Kirke)
og Brønshøjs byggeprojekt (ny sognegård.)
Provst og Lis Lynge forlod mødet under
behandlingen af dette.

1) Ift. Brønshøjs ny sognecenter gav man grønt lys
for byggeriet og bevilger i 2014 kr. 950.000,-.
PUs foreløbige vurdering er, at en realistisk
forventning til bevilling til et byggerprojekt på ca
400 m2 vil være ca 8 mio. kr fordelt over
budgetårene 2014-2015-2016.

2) Ift. Bellahøj Kirkes om- og tilbygning vedtog
man at prioritere dette frem for Brønshøj ny
sognecenter, fordi lukning af Utterslev Kirke
gjorde pladsmanglen mere akut.
PU deponerer 10 mio. kr. på en prohiberet konto til
ombygning og udvidelse af Bellahøj Kirke med den
klausul, at når provenuet fra eventuelt salg af
Utterslev Kirke er kendt, vil der blive taget stilling
til endelig bevilling.
PUs foreløbige vurdering er, at en realistisk
beløbsgrænse for det samlede byggeri er ca 12 mio.
kr.

6 Kvartalsrapporter 2. kv.
Sag: Kvartalsrapport 2. kv. 2013 (1134)

PUK 2. kvartalsrapport

2. kvartalsrapport, Ansgar

Kapernaum-Tagensbo, 2. kvartalsrapport

Kvartalsrapport Bellahøj-Utterslev Sogn

VS: Korrigeret forklaring BE & UT
kvartalsrapport

PUK 2. kvartalsrapport blev godkendt.
PU noterede sig, at Ansgar, Bellahøj-Utterslev og
Kapernaum-Tagensbo af forskellige grunde havde
betydelige merforbrug på driften. Provstiet er i
dialog med MR vedr. dette.
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Mødepunkt Beslutning

7 Revisionsprotokollat PUK 2012
Sag: PUK-revision (1159)

PUK-revisionsprotokollat 2012

Revisionsprotokollatet til PUK-regnskab 2012 blev
gennemgået og underskrevet uden kommentarer.

8 Høring om styringsstrukturudvalgets oplæg
Sag: Høring om styringsstrukturudvalgets
oplæg (1093) - Kirkeministeriet

Debatoplæg

Høring om styringsstrukturudvalgets oplæg

Høringsliste for debatoplæg

Punktet udskydes.
En arbejdsgruppe bestående af Lis Lynge og
Johanne Haastrup udarbejder et udkast til
høringssvar, som justeres af det samlede PU
umiddelbart efter provstiets debatmøde 30.9.

9 Høring om elektronisk regnskabsaflevering
Sag: Høring: Elektronisk regnskabsafl. (1131)
- Kirkeministeriet

Høring vedr. elektronisk afl. af regnskab

Høringsliste: elektronisk afl. af regnskab

Høringsbrev elektronisk regnskabsafl.

Udkast til cirkulære vedr. salg af fast ejendom

PU har ingen kommentarer til denne høring.

10 Høring om salg af fast ejendom
Sag: Høring vedr. salg af fast ejendom (1164)
- Kirkeministeriet

Høringsbrev salg af fast ejendom

Høringsliste

Udkast til cirkulære vedr. salg af fast ejendom

PU har ingen kommentarer til denne høring.
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Mødepunkt Beslutning

11 5%middel-ansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)

Bellahøj-Utterslev ansøgning 5% midler

5%-ansøgning: AV-udstyr Husum Kirke

5%-midler pr 23.8.2013.xlsx

AV-anlæg i Husum Kirke

Bellahøj-Utterslevs ansøgning om ca. kr.100.000,-
til varmeoptimering af embedsboligen Dortheavej
(udskiftning af glas, ekstra radiator og ny
bryggersdør) blev godkendt.

Husums ansøgning om refusion af nyt AV-udstyr
bliver behandlet på næstkommende PU-møde, idet
PU efterlyste mere information om, hvilke tiltag i
medsendte tilbud der er nødvendige i fht akutte
lydproblemer, og hvilke der er at betragte som
ikke-akut ekstraudstyr.

12 Andre ansøgninger

Anmodning fra Kapernaum-Tagensbo om at
måtte benytte provstiets tidligere tilbud om
finansiering af opstart og første års abonnement
af KirkeWeb.

PU godkendte Kapernaum-Tagensbos forsinkede
ønske om at benytte provstiets tilbud om
KirkeWeb.

13 Godkendelse af Husums nybygning
Sag: Udvidelse af Husum Kirke (se sag 757)
(920) - Husum Sogn

Husum Byggesag

PU fik forelagt og godkendte en byggetegning
(JELY HUSE 1/75) af Husums nybygning, som PU
tidligere har godkendt pr. mail og telefon under
henvisning til PU-møde 6. februar 2013.

14 Eventuelt PU holder møde d. 21. oktober 2013, hvor
kirkernes budgetter behandles.
Menighedsrådene bedes bemærke denne dato og
overveje at lægge MR-møde i dagene herefter med
henblik på at behandle eventuelle tilrettelser inden
afleveringsfristen d. 1. november.

Mødet sluttede kl. 22.15
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