Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 26. april 2012. Kl. 16.30 - 18.45
Mødested: Provstikontoret

Tilstede: John Christensen (fmd), Johanne Haastrup (provst og næstfmd), Christian Bentzen, Lis Lynge,
Birgit Jensen, Børge Rossing
Afbud: Preben Pedersen
Referent: Mirjam Hvid (sekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
1.3.2012

Referatet fra sidste møde blev godkendt og
underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Ekstra punkt: under punkt 11: Ansøgning fra
Arbejdsgruppen vedr. salmemaraton

3

Høringssvar på stiftsrådets udmelding om
kirkelukninger

Mod forventning er Stiftsrådets beslutning om
kirkelukninger ikke sendt ud i høring til PU.
PU finder det uheldigt, at Stiftsrådets endelige
indstilling til Kirkeministeren først skal foreligge i
november, og vil anbefale, at tidsfristen rykkes
frem til 1.9.2012, så at menighedsrådene ved,
hvordan de skal gribe MRvalget an, og hvilke lister
de skal opstille.

4

Orientering fra formand og provst

Provst afholder i år fælles MUS for hvert pastorat,
med tilbud om individuel MUS. Dette giver nye
muligheder ang. samarbejde og nye vinkler
kommer frem.

Fælles MUS for præsterne ved hver kirke med
fokus på samarbejde ml. præster og med MR
Evaluering af særlige indsatsområder og
bevilling til ekstra personale
Evaluering af lokalfinansierede præster
Indkomne kvartalsrapporter

Provsten har bedt MR, der har fået bevilling til
ekstra personale og særlige indsatsområder om
evaluering heraf. Ligeledes evaluering af de
lokalfinansierede præstestillingers funktion.
Evalueringen skal ligge til grund for beslutning om
evt. fortsat bevilling på budgetsamrådet 6/6.
Ingen kommentarer til kvartalsrapporterne.

5

Særligt indsatsområde for provstirevisor,
regnskab 2011

Punktet behandles efter gennemgang af
regnskaberne (udskudt til 8/5).

6

Fælles budget for menighedsråd, der får
fælles kasse i 2013?

PU besluttede at anbefale Bellahøj-Utterslev at lave
fælles budget for 2013.
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Mødepunkt
7

Høring vedr. ændring af cirkulære om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision mv.
Sag: Høring vedr. ændring af cirkulære om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision mv. (761)

Beslutning
PU tilslutter sig ændringen.

Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision mv.

8

Datoer for Budgetsamråd og Teknisk
budgetsamråd

8.5.2012 kl. 16-19 på provstikontoret: PU-møde,
behandling af regnskaber og udkast fra Tænketank.
24.5.2012 kl. 17.00 i Emdrup kirke: PU besøger
Emdrup kirke. Kl. 18.00 forsætter mødet med
Tænketanken.
6.6.2012 kl. 16.30 i Tagensbo Kirke? PU's
forberedelser til Budgetsamråd. Kl. 19.00
Budgetsamråd.
3.9.2012 kl. 16.30 (sted ikke besluttet) PU's
forberedelser til 2. budgetsamråd. Kl. 19.00 2.
budgetsamråd.
5.9.2012 kl. 13.30-15.30 (sted ikke
besluttet)Teknisk budgetsamråd med provstirevisor
for regnskabsførere.

9

Tilbygning af Husum kirke mv.
Sag: Udvidelse Husum Kirke (757) - Husum
Sogn
Tegninger findes på provstikontoret

I alt anslåes det ansøgte beløb til 600.000. De
sidste rater falder formodentlig først i 2013.
Provstiudvalget giver tilsagn om, at beløbet
udbetales løbende, når kopi af regningerne
indkommer fra MR.

Udvidelse Husum Kirke
Provst til PU: ang. udbygning af Husum kirke
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Mødepunkt
10

Ansøgning om 5% midler
Sag: 5 % midler 2012 (725)
Ansgarkirken, ansøgning om 5 %-midler

Ansgar: i det omfang, at kirken ikke har midler ved
årets udgang bevilges ansøgningen. Det drejer sig
om kr.17.181,25 til akut udskiftning af
alarmsystem i kirken og kr. 26.260,63 for
udbedring af kirkens nødbelysning.

Ansøgning om klaver fra Husum MR

Husum: PU bevilger kr. 42.500,- til klaveret, hvis
MR ikke selv har midler ved årets udgang.

Tingbjerg: ansøgning om dækning af
underskud, regnskab 2011

Tingbjerg: Provstiudvalget vurderer, at MR er selv
ansvarlig for de ekstra udgifter, og afviser
ansøgningen.

Brønshøj: ansøgning til 5% midler vedr.
præstebolig Valløvej 19

Brønshøj: Bevilges under forudsætning af, at MR
ikke har midler ved årets udgang. Det drejer sig om
anslået kr. 101.000,- til udbedring af mangler fra
indflytningssyn af Valløvej i januar 2011.

Bellahøj-Utterslev: Ansøgning PU kirkekontor
17042012
Ansøgning på 207.000. Tidl. betinget bevilling
af PU, som nu ansøges igen da der ikke var
overskud i kirkens kasse til dækning.

Bellahøj-Utterslev: Kirkekontor: ikke
imødekommet. PU anviser, at beløbet afholdes af
Utterslevs kirkekasse, som indeholder et stort beløb
fra videreførsel af ikke-udførte anlægsarbejder.

Bellahøj-Utterslev: regnskab for huskøb/salg og
ansøgning
Ansøgning vedr. udgifter på renter af stiftslån
ifbm. hussalg og køb. Den anden omtalte
ansøgning er journalieret separat i samme sag.
11

Beslutning

Bellahøj-Utterslev: Bevilges af PU. Det drejer sig
om kr.75.894,- for bankgaranti og renteudgifter til
stiftslån i forbindelse med køb og salg af
embedsboliger.

Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)
Ansøgning fra provst: Holger Lissner om de
nye GT salmer på Brønshøj-Bellahøj-Utterslevs
Kirkehøjskole i november (3000 kr. +
transport).

PU imødekommer ansøgningen under forudsætning
af, at arrangementet er åbent for alle i provstiet, og
annonceres i alle kirker.

Ansøgning fra Bispebjerg: overskud fra anlæg
til drift.

Bispebjerg: PU ønsker at vide, hvilke besparelser
det drejer sig om, samt ønsker fortsat
dokumentation for, hvad MR tidligere er blevet
beskåret i varmebeløb. (John Christensen inhabil
ved dette punkt).

Bispebjerg: ansøgning om overførsel af
overskud fra anlægsramme til driftramme
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Mødepunkt
12

Kirkernes regnskaber 2011
Sag: Regnskaber 2011 (756)

Beslutning
Punktet udskydes til næste PU-møde d. 8.5.2012

Tingbjerg: regnskab 2011
Emdrup: regnskab 2011
Bellahøj: regnskab 2011
Tagensbo: regnskab 2011
Ansgar: regnskab 2011
Kapernaum: regnskab 2011
Utterslev: regnskab 2011
Husumvold: regnskab 2011
Bispebjerg: regnskab 2011
Brønshøj: regnskab 2011
Husum: foreløbigt regnskab 2011

13

Eventuelt

Der taget foranstaltninger til stand om
menighedsrådsvalg 2. pinsedag ved MR-formænd.

Mødet sluttede 18.55
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