Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 9. oktober 2012. Kl. 16.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Christian Bentzen, Birgit Jensen,
Børge Rossing og Preben Pedersen.
Afbud: Lis Lynge
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær) og Johanne Haastrup.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Provst: Kirkelukningsprocessen er blevet forsinket
ift. tidligere udmeldt. Det indsamlede materiale
kommer snart i 2. høringsrunde hos de berørte
menighedsråd, og bliver sammen med svar
behandlet på Stiftsrådets møde d. 5. februar og
derefter sendt til MLK.
Samarbejdsaftaler vedr. tænketank og
ledelseskurset (vedtaget på budgetsamråd 7.9.2011)
rundsendes til underskrift med forsinkelse pga. et
års svartid fra Stiftet på, om samarbejdstale var
påkrævet.

4

Regnskab 2011 - godkendelse
Sag: Regnskab 2011 revisionsprotokollater
(837)

MR har frist til 15. okt. til at kommentere
revisionsprotokollaterne.

Regnskab 2011 revisionsprotokollater

Men Grundtvigs og Emdrups protokollater var
uden omtale af enkelte regnskabspunkter, og
Ansgar havde kommenteret tilfredstillende på sin.
Derfor godkendtes disse 3 regnskaber.

PUK regnskab 2011 - godkendelse
Sag: PUK regnskab 2011 (752)

Regnskabet blev godkendt.

5

Revisionsprotokollat PUK regnskab 2011

6

Budget 2013 - godkendelse

Referat,09-10-2012

Budgetterne blev gennemgået, og man blev enige
om, hvad man ville ønske tilrettet.
Fristen for indsendelse af tilrettede budgetter er 1.
november. PU skal godkende og tilbagesende
senest 15. november, hvor MR skal indberette
budgettet elektronisk.

Side: 1

Mødepunkt
7

Kirkeweb
Sag: Kirkeweb (751)
Stillingtagen til tilbud
Kirkeweb-tilbud til Bispebjerg-Brønshøj
Provsti

8

LM's kursustilbud for nye MR
Sag: Kurser for nye MR (838)
Skal provstiet tilbyde og betale et eller flere
kurser til nye MR?
LM: Introduktionskurser for nye
menighedsrådsmedlemmer

9

Kontorforhold provst, jf. APV
Sag: APV 2012 (767)
Skal provstiet spare op til en udvidelse af
kontoret eller anden løsning?

Beslutning
PU besluttede, at MR kan gå over til Kirkeweb, når
de ønsker det: tilbuddet om gratis opstart, gratis
introkurser og 1 års gratis abonnement står ved
magt.
Fordele ved en fælles kommunikationsplatform i
Provstiet skal sammen med andre af Tænketankens
forslag op at vende på Temadagen for alle MR 2.
marts 2013.
MR skal forelægges samarbejdsaftale på
førstkommende budgetsamråd.
PU besluttede, at såfremt provstierne i København
ikke kan blive enige om at fordele kurserne, så vil
BB provsti selv tilbyde alle kurserne, som er for
henholdsvis nye medlemmer, nye eller kommende
formænd og næstformænd, kasserere,
kontaktpersoner osv.

PU besluttede på baggrund af APV for provsten at
lægge penge til side i budget 2013 til eventuel
udvidelse/omrokering af kontorforhold.

APV JOST/ HA21

10

Særligt indsatsområde: Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationen i provstiet ønsker,
at der bliver afsat et beløb til
uddannelse/konsulenthonorar i fbm. psykisk
arbejdsmiljø i kirkerne

11

Godkendelse af PUK budget 2013
Sag: PUK budget 2013 (841)

PU besluttede, at der sættes kr. 25.000 af til
formålet i budget 2013. Tilbuddet bør gælde alle
med arbejdsplads i folkekirken i BB provsti.

Budget 2013 for PUK blev godkendt.

PUK budget 2013

Referat,09-10-2012
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Mødepunkt
12

Ansøgning om 5%-midler
Sag: 5 % midler 2012 (725)

Beslutning
Tingbjerg: Ansøgning om udskiftning og
installation af industriopvaskemaskine, samt
udskiftning af grundvandspumpe (i alt kr.
156.078,58) blev imødekommet.

Tingbjerg: Ny pumpe + industrimaskine mv
Kapernaum 5%-ansøgning vedr. advokatsalær
Hvidkildevej 77
Kapernaum ansøgning vedr. Hvidkildevej 77renovering
Husumvold: Orgelrenovering

13

Øvrige ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)

Kapernaum: Ansøgning om dækning af
advokatsalær (kr. 23.500,-) imødekommes, såfremt
der ikke er midler i kirkekassen ved årets udgang.
Ansøgning om afsluttende renovering på
præstebolig (kr. 28.982,91) blev imødekommet.
Husumvold: Ansøgning om dækning af udgifter til
orgelrenovering (kr. 333.608,10) blev
imødekommet på denne vis: Der udbetales i første
omgang kr. 100.000,-. Det resterende beløb
udbetales evt. først i 2013, afhængig af indestående
i 5%midlerne.
Ansøgningen fra Bellahøj-Utterslev om overførsel
af midler (forventet ca kr. 100.000,-) fra driftsplan
til anlæg blev imødekommet.

Bellahøj-Utterslev: Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler

14

Fælles stifts-indeståender ved
pastoratsdannelser
Sag: Stiftsmidler (563) - Københavns Stift
Reglerne åbner op for en ændret bevilling til
Kapernaum budget 2013
Svar fra Stift vedr. stiftsmidler Tagensbo og
Kapernaum

15

Eventuelt

PU besluttede at formindske anlægsbevilling til
Kapernaum med kr. 200.000 i budget 2013. Det er
nu meldt klart ud fra MLK, at MR i et pastorat
råder over hinandens indestående i Stiftsmidlerne,
hvorfor Ansgarkirkens og Tagensbo Kirkes
indestående kan dække Kapernaums lån i
Stiftsmidlerne.
PU trækker også den lovede ekstrabevilling på kr.
100.000,- til første låneafdrag i december tilbage.
Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 18.45.
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