
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 6. januar 2016. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming
Dalgaard Hansen, Karen-Marie Olesen, Manfred Crety, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og Peter
Stangerup (suppleant).

Fraværende: Steen Hjelmblink og Stig Boel.

Tilhører: Christian Riis Bentzen (indtil kl. 20.30)

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra PU-møde d.
2.12.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev tilføjet et pkt. 11: Godkendelse
af regnskabsinstruks (bilag) og derefter godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Provsten opfordrede igen PU's medlemmer til i
deres respektive menighedsråd at tale varmt for
seminaret 3. februar kl. 19.00 i Grundtvigs Kirkes
krypt. Seminaret kan bruges som startskud for
MR's målsætningsdebat ifbm. budget 17, og for
overvejelser forud for MR-valg til september.

4 Særskilt revision 2015 Provstirevisor Grethe Clausen gennemgik resultatet
af sidste års særskilte revision, som var: Kirkernes
forbrug af vikarer, sygeregistrering,
sygedagpengerefusion mv.
Gennemgangen viste, at kirkerne i provstiet
generelt har et fint lavt vikarforbrug og ret lavt
sygefravær, hvilket glædede PU.

5 Ny budgetmodel Provsten præsenterede analysegruppens foreløbige
arbejde med en ny budgetfordelingsmodel. Der var
opbakning til at arbejde videre med modellen.
Den fremlagte model viste et udsving fra -10 % til
+24% i fordelingen af ligningsmidler for budget
2016-tal.  PU gav input til modellen, som der
arbejdes videre med i analysegruppen (hvorved
procent-udsvingene kan ændre sig en smule).

Allerede nu var der enighed om, at en
implementering skal ske gradvist over en årrække.
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Mødepunkt Beslutning

6 Rammer for evaluering af kirkernes særlige
indsatsområder 2015-2016

PU besluttede at frafalde sit ønske om evaluering af
særlige indsatsområder i foråret 2016, fordi man fra
budget 2017 ikke vil fortsætte bevillingen til
særlige indsatsområder.
Der arbejdes dog på at finde en løsning vedr.
finansiering af Tingbjergs socialrådgivertjeneste -
mulighederne tages op på PU-møde d. 2. marts.

7 Høring vedr. valgret/valgbarhed pastorat
Sag: Høring valgret / valgbarhed pastorat
(1472) - Kirkeministeriet

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm

PU tilsluttede sig bekendtgørelsen, dog med den
bemærkning, at man gerne ser, at fristen på 4 uger
efter flytning for at melde, at man ønsker at udøve
valgret i den menighedsrådskreds, hvor man hidtil
har boet (nævnt i § 1 stk 4-5), frafaldes.

8 Himmelske Dage - arrangementer og
økonomi
Sag: Himmelske Dage (1407)

Lokale indslag på Himmelske Dage

B-U: Jeres bidrag til Himmelske Dage

Husum Kirke på Himmelske Dage

Tingbjerg

PU dannede sig et overblik over vores kirkers
arrangementer under Himmelske Dage og
økonomien heri.
På den baggrund besluttede PU, at de deltagende
kirker i Bispebjerg-Brønshøj Provsti kan søge om
refusion i PUK af op til 1/3 af arrangement-
udgiften.
Send i så fald en mail til provstiet med kopi af
faktiske udgifter efter arrangementet for refusion.

Provsten fik forhåndstilsagn om op til kr. 5000,- til
arrangementet House of One.

9 Kasseeftersyn PUK 2015
Sag: PUK-revision (1159)

Kasseeftersyn PUK 2015

Protokollatets anmærkning blev taget til
efterretning, sådan at den omtalte praksis (forkert
faktureringsadresse ved et par provsti-
indkøb)ophører.

10 Ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2016 (1473)

Ansgarkirken, ansøgning til Københavns
Stiftsråd om frigivelse af stiftsmidler

PU påtegnede Ansgars ansøgning om brug af
indestående i stiftsmidler til div. renoveringer og
inventarindkøb med anbefaling.

11 Godkendelse af regnskabsinstruks (bilag)
Sag: Regnskabsinstruks (989)

Regnskabsinstruks PUK pr. 6.1.2016 bilag

PU godkendte og underskrev et tilrettet bilag til
regnskabsinstruksen.
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12 Eventuelt Intet.

Mødet sluttede kl. 21.20.

Referat,06-01-2016 Side: 3


