Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 8. maj 2012. Kl. Kl. 16.00-19.00
Mødested: Provstikontoret

Tilstede: John Christensen (fmd.) (gik efter behandling af punkt 3), Johanne Haastrup (provst og næstfmd.),
Birgit Jensen, Lis Lynge, Børge Rossing (gik under punkt 7), Preben Pedersen (gik under punkt 7) og
Christian Bentzen.
Referat: Mirjam hvid (sekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
26.4.2012

Referatet blev godkendt og underskrevet af PU.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

Referat,08-05-2012
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Mødepunkt
3

Kirkernes regnskaber 2011
Sag: Regnskaber 2011 (756)
Punktet flyttet fra PU-mødet 26.4.2012.
Utterslev: regnskab 2011

Beslutning
Regnskaberne er endnu ikke revideret af
provstirevisor, og fik derfor kun en foreløbig
gennemgang. Allerede nu var der dog nogle ting,
som gav grund til, at der skrives ud til alle
regnskabsførere. De samme ting vil blive genstand
for gennemgang på det tekniske budgetsamråd 3/9
med provstirevisor.

Tagensbo: regnskab 2011
Emdrup: regnskab 2011
Husumvold: regnskab 2011
Bellahøj: regnskab 2011
Tingbjerg: regnskab 2011

Der ønskes generelt bl.a.:
Flere/bedre forklaringer til regnskabet
Skema over styring af anlægsaktiviteter
Skema over styring af driftsplanmidler
Regulering af likviditet stillet til rådighed af
provstiet
Driftsplanen skal fremover føres under drift
Redegørelse for disponering af frie midler, så at det
også fremgår, hvor meget af de frie midler, der er
videreførsel af driftsplanmidler
Biregnskaber ved store anlægsprojekter
Der skal indhentes tilladelse fra PU, førend man
bruger midler bevilget til et andet formål, end de er
bevilget til.

Bispebjerg: regnskab 2011
Ansgar: regnskab 2011
Husum: regnskab 2011
Brønshøj: regnskab 2011
Kapernaum: regnskab 2011

4

Særligt indsatsområde for provstirevisor,
regnskab 2011

I første omgang aftaltes det, at det særlige
indsatsområde i år for provstirevisor skal være
biregnskaber ved større anlægsarbejder.

Punktet flyttet fra PU-mødet 26.4.2012.
5

Tænketank

Referat,08-05-2012

Pga. misforståelse var tænketankens oplæg endnu
ikke modtaget. Det aftaltes, at PU mødes en time
før næste møde for at drøfte oplægget, som sendes
ud elektronisk i løbet af indeværende uge.
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Mødepunkt
6

Kapernaum: ansøgning, ekstra omk. vedr.
renovering af Svanevej 9 og Hvidkildevej 77
Sag: 5 % midler 2012 (725)

Beslutning
Begge ansøgninger blev bevilget af PU, som nu
regner de to byggesager som afsluttede.

Kapernaum: ansøgning, ekstra omk. vedr.
renovering af Svanevej 9 og Hvidkildevej 77
Kapernaum: bilag til ansøgning om ekstra omk.
v. renovering af Svanevej 9: regnskab og bilag
Kapernaum: bilag til ansøgning om ekstra omk.
v. renovering af Hvidkildevej 77, regnskab og
bilag

7

8

Brønshøj: Ansøgning ang støtte til lokaleleje
og istandsættelse
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)

PU besigtigede lokalerne i Brønshøj Sognecenter,
og lokalerne, som påtænkes lejet til ekstra
kontorer/mødelokaler.

Brønshøj: Ansøgning ang støtte til lokaleleje og
istandsættelse
Der ansøges om 70.000 til istandsættelse af
lokale (engangsbeløb) og i alt 100.000 årligt til
lokaleleje og varme.

Såfremt gennemsyn af lejekontrakten ikke giver
anledning til noget andet, besluttede PU at
imødekomme ansøgningen, dog kun i en
tidsbegrænset periode, da man afventer beslutning
om brug af Karsten Wolls snart fraflyttede
embedsbolig og evt. bygning af
kontor/mødelokaler.

Eventuelt

Budgetsamråd 6.6.2012: Husumvold spørges om vi
må holde budgetsamråd hos dem.

Mødet sluttede 18.30 med besigtigelse af Brønshøj kirkes lokaler i fbm. behandling af punkt 7.

Referat,08-05-2012
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