
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. september 2012. Kl. 16.30
Mødested: Utterslev Kirke

Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst og næstformand), Christian Bentzen,
Børge Rossing, Birgit Jensen og Lis Lynge
Afbud: Preben Pedersen
Referent: Eva Fryklund (sekretær)

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 6.6.2012

Referatet blev godkendt

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt.
12: Godkendelse af tilføjelse til forretningsorden.

3 Meddelelser fra formand og provst Formanden orienterede fra det netop afholdte
budgetudvalgsmøde, hvor udmeldingen er, at
Bispebjerg-Brønshøj provsti bevilges 6.826.000,-
kr. til anlægsarbejder. BU's indstilling er endvidere,
at der ikke bevilges anlægs- eller driftsplansmidler
til lukningstruede kirker.

Provsten gennemgik første udkast til budget '13.
Det fastholdes, at likviditet stillet til rådighed af
provstiet skal udgøre 1/12 af kirkernes lønbudget.
Såfremt der opstår likviditetsproblemer i enkelte
kirker, må disse lave en særaftale med provstiet om
forhøjelse af beløbet.
PU tilsluttede sig BU's linie om, at der ikke
bevilges anlægsmidler til lukningstruede kirker i
provstiet.

Efter gennemgang af MR's synslister understregede
PU, at såfremt et menighedsråd igangsætter et
anlægsarbejde inden godkendelse fra PU, sker det
for egen regning.
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Mødepunkt Beslutning

4 Høringsbrev vedr.ændring af lov om
ansættelse i stillinger i folkekirken mv. og lov
om folkekirkens økonomi
Sag: Betænkning fra KM vedr.
provstestillinger (712) - Kirkeministeriet

Høringssvar fra Bispebjerg-Brønshøj
provstiudvalg vedrørende forslag til Lov om
ændring af lov om ansættelse i stillinger i
folkekirken m.v. og lov om folkekirkens
økonomi

Høringsbrev (forside) vedr. lov om ændring af
lov om ansættelse mv.

Provstiudvalgets oprindelige høringssvar er tilrettet
og fremsendt pr. 1.8.12.

5 Evaluering af Diakonikirke
Sag: Diakonikirke (390) - Tingbjerg Sogn

Evalueringsrapport for Tingbjerg Sogns
Diakonikirke
Evaluering efter 2-årig forsøgsperiode

Brev til Tingberg vedr. Diakonikirke

PU tilsluttede sig biskoppens svar på evaluering af
Diakonikirken, hvori han så med velvilje på det
fortsatte arbejde i Diakonikirken, men også
efterlyste øget samarbejde med de øvrige sogne i
provstiet.
Endvidere efterspurgte PU fremadrettet statistik på
antal deltagere i div. arrangementer under
Diakonikirken.

6 Grundtvig: Ansøgning om overførsel fra
anlæg til drift
Sag: Regnskaber 2011 (756)

Grundtvig: Suppl. oplysninger om overførsel af
overskud på anlægsarbejder 2011 Bispebjerg
Sogn

Grundtvig: Anmodning om overførsel fra anlæg
til drift

(Formanden forlod mødet under dette punkt
grundet inhabilitet)
PU besluttede at imødekomme Bispebjerg sogns
ansøgning om at måtte overføre kr. 322.370 i
overskud fra afsluttede anlægsarbejder i regnskab
2011 til driftsrammen 2012.

7 Grundtvig: Ansøgning om regulering af
bevilling til el og varme
Sag: Budget 2013 (704)

Bispebjerg: Ansøgning om forhøjelse af
budgettal 2013
Ansøgning grundet forhøjede varmeudgifter

Til Bispebjerg: Vedr. ansøgning til PU om
forhøjelse af budgettal 2013 grundet forhøjede
varmeudgifter

(Formanden forlod mødet under dette punkt
grundet inhabilitet)
PU besluttede ikke at forhøje bevillingen til el og
varme til Bispebjerg sogn.
PU henstillede, at Bispebjerg MR fremover ikke
underbudgetterer el- og varme, men finder
midlerne til evt. øgede energiudgifter i det samlede
driftsbudget.

Referat,03-09-2012 Side: 2



Mødepunkt Beslutning

8 Budgetplanlægningsforløb
Sag: Budgetsamråd 2012 (788)

Vedr. BS 3/9 - hurtig tilbagemelding ønskes

Provsten omdelte en tidsplan for 2013, som PU
overvejer til næste gang. Målet er dels at tage højde
for en bedre planlægning i PU, dels at kunne melde
alle fastlagte datoer ud i så god tid, så
menighedsrådene kan lægge mødedatoer herefter.

9 Leje af Begravelse Danmarks lokaler på
Brønshøj Kirkevej 1
Sag: Leje af lokaler på Brønshøj Kirkevej nr.
1 (795) - Brønshøj Sogn

MR svar ang. leje af Begravelse Danmarks
lokaler på Brønshøj Kirkevej nr. 1

PU besluttede at godkende lejekontrakten på
baggrund af de modtagne, efterlyste oplysninger.
PU har således også besluttet at bevilge de kr.
70.000 til istandsættelse og en forløbig bevilling på
kr. 100.000 fra budget 2013 til lejeudgifter.
PU afventer en samlet plan for afhjælpning af
Brønshøjs lokaleproblemer, og forslaget om
embedsboligen på Brønshøj Kirkevej 6 som
kontorlokaler og møderum fremkom igen.

10 Kvartalsrapporter Enkelte kirker har ved afslutningen af 2. kvartal
forbrugt en relativt stor del af lønbudgettet pga.
ekstraudgifter ved langtidssygemeldinger.
PU diskuterede generelle retningslinier herfor og
besluttede:
- at provsten ved sådanne budgetoverskridelser
tager kontakt med pågældende menighedsråd for at
gøre opmærksom på problemet og for at hjælpe til
løsning
- at ansøgninger om 5%-midler til dækning af
vikarudgifter ifb.m. sygefravær bliver vurderet i
lyset af menighedsrådets indsats ift. nedbringelse af
udgifterne (herunder evt. indledning af
afskedigelsessag)
- at udgifter til medarbejderes barselsorlov
refunderes af 5%-midler.

11 Ansøgning om 5 %-midler
Sag: 5 % midler 2012 (725)

Ansøgning bevilling, Husumvold 10.993 kr.
vaskemaskine

Tagensbo: angsøgning om hårde hvidvare mm.

Tingbjerg ansøgning om dækning af underskud

Svar på Tingbjergs ansøgning til PU

Bellahøj-Utterslev ansøgning om dækning af
rest. renteudgift vedr. boliglån

Husumvolds ansøgning om bevilling til ny
vaskemaskine blev godkendt under henvisning til
PU's generelle retningslinier for refusion af
5%midler ved udskiftning af defekte hvidevarer.

Tagensbos ansøgning om nyt komfur samt emhætte
blev afslået. Så længe det gamle komfur fortsat
fungerer, ønsker PU afklaring på, om kirken skal
lukkes, førend en nye investeringer i kirken kan
komme på tale.

Med udgangspunkt iTingbjergs tidligere ansøgning
om dækning af regnskabsunderskud blev det
afklaret, at menighedsrådet kan ansøge om 5%-
bevillinger til flere udførte akutte
reparationsudgifter, hvorved underskuddet vil blive
mindre.

Bellahøj-Utterslevs ansøgning om dækning af
resterende renteudgift vedr. boliglån blev
imødekommet.
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12 Forretningsorden PU
Sag: Forretningsorden provstiudvalg - 2009
(284)

Udkast

I forlængelse af beslutning på PU-møde 6.6.2012
om mulighed for lukket møde, blev det føjet til
forretningsordenen, at PU følger menighedsrådenes
retningslinier for lukkede døre i personfølsomme
sager med særskilt lukket beslutningsprotokol.

13 Eventuelt Datoer for kommende PU-møder er:

Tirsdag d. 9. oktober kl. 16.30-18.30 på
provstikontoret.
Torsdag d. 8. november kl. 16.00 på
provstikontoret.
Tirsdag d. 4. december kl. 16.30 på provstikontoret
med efterfølgende spisning.

Mødet sluttede kl. 18.45.
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