
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 4. juni 2014. Kl. 17.00
Mødested: Ansgarkirken

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon, Lis Lynge Nielsen,
Kirsten Lund Larsen, Steen Hjelmblink, Karen Marie Olesen, Stig Boel og Manfred Crety (suppleant).

Afbud: Anita Johansen og Rita Tjell Langeland.

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær).

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 7. maj 2014

Referatet blev godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden Seks netop modtagede 5%-ansøgninger fra Ansgar
kom med under pkt. 5, idet de ellers først kunne
behandles på septembermødet grundet
sommerpause. Dagsordenen blev derefter
godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Nyt fra BU:
Provstiernes anlægsønsker for 2015 blev siden
forrige BU-møde af provstierne selv reduceret fra
74 mio. til 53 mio kr. En arbejdsgruppe under BU
skal herefter gennemgå anlægsønskerne yderligere
med henblik på endelig bevilling.
BUs foreløbige udmelding af
fremskrivningsprocent i 2015 er 2 %.

PU har bevilget kr. 2.500,- af provstiudvalgskassen
(PUK) til trykning af salmemaraton-foldere for
2014-2015.

Brønshøjs første ansøgning vedr. nyt sognecenter
er videresendt til Stiftets konsulent mhp. input før
endelig PU-behandling.

Landsforeningen af Menighedsråd har udsendt
deres efterårskursustilbud. PU fandt ikke anledning
til at afholde et af kurserne på provstiniveau.

KirkeWeb-tilbud vedr. smartphoneløsning:
Formændene afklarer, om der er tilslutning til deres
fremsendte tilbud.

Bellahøj-Utterslev: Intet nyt vedr. salg af Utterslev
Kirke.

4 Budgetsamråd 2014
Sag: PUK (949)

Samrådets forløb blev opridset.
PUs egne målsætninger og udmøntning heraf i
PUK budget 2015 blev debatteret, og et
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Mødepunkt Beslutning

PUK budget 2015 udkast
førsteudkast fremlagt. Der var enighed om at
prioritere PUK-midler på følgende områder:

- præsters efteruddannelse
- fællesskab på tværs af MR i provstiet
- psykisk arbejdsmiljø
- god forvaltning
- understøtte gode idéer hos MR og præster vedr.
kurser/temadage, konsulentbistand osv.

Tidligere formulerede formål:
- Fokus på kirkernes målsætninger
- Støtte kirkernes mangfoldighed
- Styrke fællesskabet i hele provstiet bla. gennem
mødefora
- Synliggøre gode historier / best practice
- Støtte MR i kendskab til sognesammensætning
(demografi, samarbejdspartnere, institutioner mv)

Endelig er det fortsat PUs målsætning, at kirkernes
årsregnskaber og budgetter skal kunne forstås af
enhver via udførlige regnskabs-/budget-
forklaringer.

5 5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

5%-midler pr 27.05.2014.xlsx

Grundtvigs opvaskemaskine Oldfuxvej

Husum ny katafalk

Ansgar flere ansøgninger

Ansgar flere ansøgninger

Ansgar: Div. 5% ansøgninger

Ansøgning fra Grundtvigs Kirke om kr. 3.916,90 til
ny opvaskemaskine til embedsboligen Oldfuxvej
24 blev godkendt.

Ansøgning fra Husum om samlet kr. 40.875,- til
anskaffelse af ny katafalk og bortskaffelse af
gammel ditto blev godkendt.

PU godkendte Ansgars ansøgninger om:
- kr. 17.375,- til ny ventilation mv på toilet v.
våbenhus
- kr. 12.625,- for nedsænkning af loft og ny
udsugning på lille toilet
- kr. 15.959,93 for div. vedligeholdelse på Mågevej
1
- kr. 16.875,- for el-arbejde på Mågevej 1

Ansgars ansøgninger om hhv. kr. 14.400,- til
dækning af merudgifter til organist og kr. 24.000,-
til merudgifter til korsangere blev ikke godkendt,
da PU ikke anså dem for akutte og uforudsete.

PU minder om, at ansøgninger skal modtages inden
8 dage inden PU-møde.
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Orientering

6 Eventuelt Provsten korrigerede en udbredt tolkning af IT-
Kontorets udmelding om civilregistrering på
kordegnenes nyligt afholdte årsmøde:
Civilregistreringen forventes IKKE udfaset af
folkekirken om få år. Kommunerne vil forsøge at
byde ind på opgaven, og derfor vil KM arbejde for
en mere korrekt formålskontering af arbejdsbyrden
ved civilregistrering.

Mødet sluttede kl. 18.50
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