
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 8. april 2015. Kl. 17.30
Mødested: Kapernaumskirken

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

Afbud: Charlotte Utzon og Stig Boel

Tilhører: Siw Sigurdsson

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødet indledtes med en rundvisning i Kapernaumskirken, hvor kirkeværgen redegjorde for planerne for
renovering, efterfulgt af spisning med Kapernaum-Tagensbo menighedsråd.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra sidste PU-møde d.
4.3.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Yderligere tre ansøgninger var indkommet rettidigt
og blev tilføjet til hhv. pkt. 7 og 8.

3 Nyt fra formand og provst Provsten orienterede om oprydning i Personsag ift.
brugeradgang. Dette vil ske i løbet af foråret.
Desuden orienterede hun om den af biskoppen
foranledigede juletælling. Biskoppen ønsker at
sætte fokus på 1. og 2. helligdagene i håb om at
kunne gøre disse mere velbesøgte, fx ved at lave
fælles 2. juledag.

4 Budget 2016: Foreløbig udmelding af
fremskrivningsprocent

Budgetudvalget besluttede på sit møde d. 17.3. at
udmelde en fremskrivningsprocent på 1,1 % for
både løn og øvrig drift i budget 2016.
Kirkeskatteprocent på 0,8 fastholdes.

5 Visioner og målsætninger for PU (fortsat)
Sag: Målsætninger 2015 PU (1366)

Bud på vision, målsætning og handleplan for
BBP 13-17 + info om næste PU-møde

PU fortsatte sin drøftelse af visioner og
målsætninger. Provsten samler op på dette frem til
næste møde.

6 Årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

PU foretog en førstebehandling af de indkomne
årsregnskaber (Emdrups og Tingbjergs var
indkommet rettidigt, men kommer først med på
næste møde sammen med Husums).
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Mødepunkt Beslutning

Ansgar 2014

Ansgar MRs godkendelse af årsregnskab 2014

B-U regnskab 2014 uden bilag

B-U bilag årsregnskab 2014

Bellahøj-Utterslev biregnskaber mv

Brønshøj 2014

Emdrup årsregnskab 2014

Bispebjerg 2014

Husumvold 2014

Ordinært provstesyn 280814 Husumvold

K-T 2014

Tingbjerg årsregnskab 2014

Regnskab 2014 noter til PU

Pga Kirkeministeriets sene vejledning i
afleveringsprocedure ser PU stort på, at de fleste
MR ikke har indlæst underskrevet MR-
mødeprotokol på DAP inden 1.4, selvom alt dette i
princippet skal være på plads, for at et årsregnskab
kan siges at være afleveret rettidigt.

Generelt har kirkerne lavet fine
regnskabsforklaringer. Det ses, at man har gjort sig
umage med at imødekomme PUs ønsker hertil.

Provstiet havde udarbejdet nogle spørgsmål og
kommentarer til de enkelte årsregnskaber, og PU
enedes om, at formand, kasserer og regnskabsfører
forholder sig til disse og svarer pr. mail inden d.
20.4. (frist for materiale til næste PU-møde).

PU behandlede ønsker i regnskabsforklaringerne
om disponering af frie midler og besluttede at
godkende følgende:

Bellahøj-Utterslev: kr. 360.745,66 til div. ønskede
formål, heraf kr. 150.000,- til ombygning.
Bellahøj-Utterslev MR har efterfølgende
tilbagekaldt årsregnskabet pga en fejl, hvorfor
denne godkendelse bortfalder.

Brønshøj: kr. 267.368,22 til nyt sognecenter.

Grundtvigs: Se ansøgning under punkt 8.

Husumvold: kr. 1.052.763,30 (frie midler) + kr.
579.528,- (overskud fra tag-udskiftning) til div.
vedligeholdelsesarbejder samt opsparing til
tilbygning.

Kapernaum-Tagensbo: kr. 477.549,31 til
almindelige vedligeholdelsesprojekter. PU fik
udleveret en liste forud for PU-mødet omhandlende
disse.

PU gav provsten opbakning til dennes deltagelse i
Ansgars menighedsrådsmøder i foråret med henblik
på at følge deres økonomistyring.

7 5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

5%-midler pr 26.3. 2015

Tingbjerg-ansøgning vedr. vinduer i
præstekontor

Ansgar-ansøgning vedr. udearealer og
vandsikring

PU besluttede, at Tingbjerg bør dække udgiften til
etablering af vinduer i præstekontoret (kr. 47.062,-)
over de frie midler frem for af 5%-midlerne.

PU besluttede at imødekomme Ansgars ansøgning
om dækning af kr. 129.885,- i restbeløb til nyt
vandsikret udeareal ved kirkens køkken, se også
ansøgning under pkt. 8.

PU besluttede ikke at imødekomme Ansgars
ansøgning om kr. 21.650,-  til ekstra el til udebrug
og spidsbelastning, idet det ikke blev anset for en
nødvendig, uforudset merudgift.
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Mødepunkt Beslutning

8 Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2015 (1404)

Tilbud: Kortlægning af aktører i Tingbjerg

Kommisorium for undersøgelse i Tingbjerg

B-U ansøgning om konvertering af
anlægsmidler

Grundtvigs ansøgning om disponering af
overskud fra regnskab 2014

Ansgar ansøgning om konvertering af anlæg

Tingbjerg ansøgning om anerkendelse af
Diakoniens hus som del af kirken

Projekt kortlægning af aktører i Tingbjerg:
På biskoppens anbefaling besluttede PU at
igangsætte projektet. Udgiften på kr. 57.437,50,-
finansieres af provstiet.
PU vil med dette projekt understøtte Tingbjerg
MRs arbejde med at udvikle samarbejdsrelationer i
sognet.

Bellahøj-Utterslevs ansøgning om konvertering af
anlægsmidler til samlet kr. 225.000,- fra terrasse og
havedøre til opsparing til inventar efter ombygning:
PU besluttede at imødekomme ansøgningen.

Grundtvigs ansøgning om disponering af frie
midler i årsregnskab 2014 til 75 års jubilæet i år:
Der var til mødet uklarhed om, hvilke beløb der
tidligere var givet tilsagn om at øremærke, og i
hvilken grad disse beløb reelt indgik i kirkens frie
midler for årsregnskab 2014. Efter afklaring herpå
enedes PU om at godkende, at der disponeres kr.
295.300 af de frie midler i 2014-regnskabet. Dette
svarer til det godkendte beløb til øremærkning til
jubilæum i årsregnskab 2012.

Ansgars ansøgning om konvertering af
anlægsbevilling på kr. 187.500,- til åbning af
personalerum til delfinansiering af nyt anlæg
etablering af nyt vandsikret udeareal ved kirkens
køkken:
PU besluttede at godkende ansøgningen. Sammen
med 5%-bevillingen på kr. 129.885,- (se pkt. 7)
giver det en samlet projektbevilling på kr.
317.385,-.

Tingbjergs ansøgning om PUs anerkendelse af
Diakoniens Hus som en integreret del af Tingbjerg
Kirke:
PU anerkendte dette, men havde følgende
indvendinger til det implicitte ønske om forhøjelse
af den samlede driftsplanbevilling: I 2013 blev
driftsplanbeløbet allerede forhøjet for Tingbjerg,
fordi driftsplan til Diakoniens Hus blev indregnet
fra og med 2013-budgettet.
PU godkendte tillige, at der ikke længere skal være
en lejeindtægt til dækning af driftsudgifter ved
Diakoniens Hus, idet det er urealistisk at have en
lejer på det meget besøgte sted.

9 Drøftelse af Brønshøjs personalesituation og
evt. sekretærbistand til hospitalspræster

PU diskuterede de økonomiske implikationer af
ændringerne i hospitalspræstenormeringen på
BBH, nu hvor BBH administrativt er lagt sammen
med Frederiksberg Hospital (og dennes
hospitalspræst), og hvor sognepræstedelen af endnu
en hospitalspræstestilling er flyttet til Brønshøj
sogn.
Opfølgning på næste PU-møde.

10 PUK årsregnskab 2014: Nye De tilrettede regnskabsforklaringer til PUK

Referat,08-04-2015 Side: 3



Mødepunkt Beslutning

regnskabsforklaringer
Sag: PUK (949)

Regnskabsforklaring PUK 2014

årsregnskab 2014 blev godkendt.

11 Eventuelt D. 27 .maj afholdes PU-sommermiddag hjemme
hos Lis med PU-mødernes form som eneste tema.

Mødet  sluttede kl. 21.25.
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