Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. maj 2017. Kl. 17.00
Mødested: Bellahøj Kirke

Tilstede: Flemming Dalgaard Hansen (Brønshøj), Steen Hjelmblink
(Emdrup) Manfred Fritz Crety (Husum), Birgit Jensen (Husumvold, fmd), Rita Tjell Langeland (Tingbjerg)
Johanne Haastrup (provst, næstfmd), Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev)
Stig Boel (præst Husumvold), Karen-Marie Olesen (Grundtvigs), Karsten Thystrup (Ansgar, tilhører), Siw
Sigurdsson (Tingbjerg, tilhører)
Referant: Lene Tetzlaff (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2

Nyt fra formand og provst

Johanne orienterede. Vi har modtaget godkendelse
fra stiftet vedr. elevator Tagensbo.

3

Bispebjerg-Brønshøj modellen
Sag: BBM (1308)

Det blev besluttet at låse modellen fast efter
tilretning af Tingbjerg og Kapernaums
indvendinger frem til og med 2021. De ændrede
bevillinger meldes ud til menighedsrådene efter
budgetudvalgets endelige vedtagelse af det samlede
budget for provstiernes i Københavns Kommune.

Forespørgsel om ændring i statistikken
arealopmåling Tingbjerg

4

Behandling af 1. kvartalsrapport 17 for PUK
Sag: PUK (949)

Kvartalsrapporten blev godkendt. Der er et
forventeligt merforbrug under formål 3 pga
tilskuddet på kr. 60.000 til reformationsudvalget.

1. kvartalsrapport 17 PUK

5

PUK budget 2018
Sag: PUK (949)
Budget 18 PUK

6

Drøftelse af principper for gennemgang af
årsregnskaber 2016

Referat,03-05-2017

Ekstra pkt. til målsætninger: Vi arbejder hen imod
et fælles provstikontor med Nørrebro provsti. Der
budgetteres i 2018 med dobbelt husleje udgift, for
at være dækket ind ifht nyt provstikontor. De skal
konteres under husleje og udgifter til istandsættelse
tages fra de frie midler. De supplerende
forklaringer ændres iht denne beslutning. Det
ændrede budget godkendes på næste møde.
Det blev besluttet at forklaringerne til årsregnskab
2016 skal indeholde oversigt over midler til
vedligeholdelse jvf forklaringerne fra Bispebjerg
og Emdrup årsregnskab 2016. Ifbm budget 2018
skal midler til vedligeholdelse afspejles i budgettet.
Det skal fremover fremgå af synsreferatet hvilke
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning
vedligeholdelsesarbejder der forventes i de
kommende år.

7

Godkendelse af el- og varmeaftale
Sag: El/varme-aftaler (1012)

El- og varmeaftalerne fra Bispebjerg sogn blev
godkendt

Ændring af ordning for betaling af el i
præsteboliger, Bispebjerg Sogn

8

5 % ansøgninger
Sag: 5%-midler 2017 (1582)

5% fra Bellahøj-Utterslev blev imødekommet.
Ansøgningen fra Tingbjerg om el, blev udskudt til
næste møde.

5%-midler 21.4.2017.xlsx

9

Ansøgninger
Sag: Ansøgninger PU 2017 (1605)
Grundtvigs Kirke - Ansøgning om konvertering
af anlægsmidler

Ansøgningen fra Husum udskudt til næste møde.
Ansøgning fra Grundtvigs kirke om at konvertere
midler til cykelparkering og trappelift til hævning
af terræn for at bedre adgangsforhold blev
godkendt

10

Forberedelse af budgetsamråd

Budgetsamrådet blev forberedt

11

Eventuelt

Karsten Thystrup bragte EU
persondatabeskyttelsesforordning op, det skal tages
op på et senere møde.
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Underskrifter vedr. møde d. 03-05-2017
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