Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. februar 2016. Kl. 17.00
Mødested: Grundtvigs kirkes krypt

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

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste møde d.
6.1.2016

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Følgende blev tilføjet:
Nyt pkt. 4: Opsigelse og ansættelse af ny
provstisekretær.
Ekstra bilag til pkt. 5: Ekstra anlægsønske fra
Husumvold i form af afdrag på stiftsmiddellån
Ændret 5%-ansøgning fra Bellahøj-Utterslev i pkt.
6: Forsinkelsesbassin frafaldes, i stedet søges om
fedtadskiller og køkkengulvvarme.
Ekstra bilag til pkt. 7: Radon-ansøgning netop
indkommet fra Kapernaum.

3

Nyt fra formand og provst

Biskoppen har sendt et signal om, at han ved
menighedsrådsvalgene forventer, at der kan
opstilles fuldt menighedsråd inklusiv 2-3
stedfortrædere.
Medborgerne.dk: Provsten berettede om et projekt
kaldet Medborgerne, som går i gang på Nørrebro
og NV, som sigter mod at mobilisere borgere og
koordinere lokale organisationer til at stå sammen
om lokalpolitiske tiltag. Provsten så det som en
mulighed for at få folkekirken til at spille en større
rolle i lokalsamfundet og måske også en måde at
mobilisere potentielle MR-medlemmer ifbm. det
forestående MR-valg
PU gav forhåndstilsagn om at lade PUK dække
udgifter til en studietur for provsten til folkemøde
arrangeret af Citizen.uk, som er forbilledet for
projektet, i London til foråret.

Referat,03-02-2016

Ros til kirkerne for at overholde de nye deadlines i
forbindelse med offentliggørelse af årsregnskab
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Mødepunkt

Beslutning
2014.

4

Opsigelse og ansættelse af ny
provstisekretær

Eva stopper som provstisekretær med udgangen af
februar, og der skal ansættes en ny snarest. Birgit,
Flemming og Johanne udgør ansættelsesudvalget.
Provsten fremlagde et ønske om på sigt at flytte
provstikontoret, så at det deler lokaler med et
naboprovsti. Hvis der kan findes en geografisk
acceptabel løsning, vil det give mulighed for mere
sparring med et andet provsti og mere kollegaskab.
PU bakkede op om dette ønske og besluttede at
rette henvendelse til Nørrebro provsti herom.

5

Førstebehandling af anlægsønsker til 2017
Sag: Synslister/anlægsønsker 2017 (1426)

PU gennemgik de indkomne anlægsønsker.
Forventeligt indsendes anlægsønskerne ubeskåret
til førstebehandling i BU til marts. Dog skal der
inden da foretages en sammenlægning af
Kapernaums flere og mindre anlægsønsker.

Anlægsønsker 2017 (rev. 26.1.16).xlsx
Ansgarkirken, anlægsønsker til 2017
B-U: Skema til anlægsønsker 2017
Brønshøj rev. Anlægsønsker 2017
Brønshøj: Anlægsønsker 2017
Anlægsønsker 2017 Emdrup
GK Anlægsønsker 2017
Anlægsønsker 2017 - Husum
PDF-skema til anlægsønsker 2017, Husumvold
Husumvold: Et mere 'anlægs'ønske
K-T: Synsrapporter og anlægsønskeskemaer
Tingbjerg anlægsønsker

6

5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2016 (1477)

Referat,03-02-2016

Tingbjergs ansøgning om ny vaskemaskine i
Diakoniens hus til kr. 6.197,- blev godkendt.
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Mødepunkt

5%-midler 22.1.2016.xlsx
Tingbjerg 5 % ans vaskemaskine kaput
Tingbjerg 5%ansøgning møbler og belysn.
præstekontor

Beslutning
Tingbjergs ansøgning om kr. 40.000,- til ny
møblering og belysning i præstekontoret blev
godkendt.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om kr. 62.500,- til
fedtudskiller og kr. 50.000,- til køkkengulvvarme
godkendes, såfremt udgifterne ikke kan dækkes af
den samlede anlægsbevilling til ombygning af
kirken.

B-U 5%-ansøgning: Fedtudskiller +
køkkengulvvarme

7

Radon-ansøgninger
Sag: Radon (1307)
Tingbjerg: 5 %ansøgning radon-udsugning
Husum + Husumvold: Radonrenovering tilbud
Solrødvej entreprisekontrakt
Radon-tiltag Husumvold

8

PU besluttede, at Tingbjerg kan dække udgiften på
kr. 150.000,- til radonsug ved at konvertere et
tilsvarende beløb fra en uforbrugt anlægsbevilling
til udskiftning af tag på embedsboligen. Hensigten
er at gøre det lettere at få solgt embedsboligen.
PU gennemgik tilbud på radonudbedring i Husum
og Husumvold og besluttede at fastholde princippet
om, at der skal indhentes mindst to tilbud pga
.beløbenes størrelse (over 50.000 kr) forud for en
godkendelse.
PU godkendte et indhentet tilbud fra KapernaumTagensbo på radonudbedring i embedsboligen
Hvidkildevej 77 på kr. 39.200,-.

Kapernaum radontilbud

Grundtvigs har lige efter mødets afvikling
modtaget tilbud nr. 2 på deres radon-arbejder,
hvorfor de kan gå i gang nu med det billigste
tilbud.

Genbehandling af Ansgarkirkens ansøgning
om disponering af stiftsmidler
Sag: Ansøgninger til PU 2016 (1473)
Stiftet har bedt PU om en præcisering af, hvilke
arbejder man kan godkende, da ikke alle
skønnes at være anlægsarbejder.

PU afventer en tilbagemelding fra Stiftet vedr.
definitionen på særskilte anlægsarbejder ift.
frigivelse af indestående i stiftsmidlerne, så punktet
udskydes til næste møde.

Ansgarkirken, ansøgning til Københavns
Stiftsråd om frigivelse af stiftsmidler

9

Nyt budget 2016 for Bellahøj-Utterslev
Sag: Budget 2016 (1380)
Bellahøj-Utterslev har ønsket at aflevere et nyt
budget for 2016 pga en fejl i
formålskonteringen i det forrige.

Bellahøj-Utterslevs nye budget blev godkendt.

B-U nyt budget 2016

10

Revisorbemærkninger til kirkernes

Referat,03-02-2016

PU noterede sig revisors bemærkninger og
Side: 3

Mødepunkt
kasseeftersyn 2015
Sag: Regnskab 2015 (1488)
Som noget nyt har revisor sendt en opgørelse
over bemærkninger til kirkernes kasseeftersyn
for 2015 til provstiudvalgene.

Beslutning
henstiller til de pågældende MR, at de nævnte
forhold bringes i orden.

Samlet liste over protokolbemærkninger fra
kasseeftersyn 2015

11

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 18.15.
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