
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 26. august 2015. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

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

Referent: Provst Johanne Haastrup

PU besluttede, at Husums repræsentant, som formelt set er suppleant, indtræder som fuldt medlem, og at
Ansgars nyvalgte repræsentant, Peter Stangerup, er den nye suppleant.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 24.6.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til pkt. 4: Ansøgning fra Husum om
forhøjelse af el/varme-bevilling pga nybygning.
Tilføjelse til pkt. 6: Ansøgning fra Husumvold om
5%-bevilling af opvaskemaskine samt supplerende
tilbud til Ansgars 5%-ansøgninger.

3 Nyt fra formand og provst
Sag: PU 2013-2017 (1187)

Ansgarkirken ny repræsentant til PU

Kirkedemografisk udvikling

Peter Stangerup er nyt PU-medlem fra Ansgar,
efter at Charlotte Utzon er trådt ud.

Landskirkeskatten for 2016 er på kr. 92.563.538,-
for Københavns Kommune.

Oplægget om demografisk udvikling i København
diskuteres efter udmelding fra BU, som drøfter det
på næste møde 11. november.

Sidste nyt fra BU tages under næste pkt.

4 Budget 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

GK-Ansøgning budget 2016: Daglig leder

Ansøgning om opnormering af stillinger ved
Ansgarkirken

Ansgar: Budgetansøgning om midler til særlige
indsatsområder

Budget 2016 løn 0,45% rev. 02.07.

Grundtvigs ansøgning om lønbevilling til daglig
leder-funktion i budget 2016 blev ikke
imødekommet.

Ansgars ansøgning om opnormering af organist-,
pr-medarbejder- og kordegne-funktion blev delvist
imødekommet med samlet kr. 100.000,-.

Ansgars ansøgning om cafédrift som nyt særligt
indsatsområde blev ikke imødekommet.

Husums ansøgning om kr. 18.000,- til mere el og
varme til nybygning blev imødekommet.

PU vedtog i øvrigt en fremskrivning af løn på
0,45% og øvrig drift på 1,1%,
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Mødepunkt Beslutning

Forslag til: BB - Anlægsønsker 16

Husum: El+varme-forhøjelse fra 2016 pga
tilbygning

VS: Budget 2016 løn 0,45% rev. 26.08.15 -
udkast 1

Vedr. anlæg blev forslaget, der var blevet indsendt
til BU i januar 2015, vedtaget.

BU vedtog, at 5%-midlerne i 2016 bliver
nedskrevet til 2,5%, hvilket bliver mærkbart på
Provstiets pulje til uforudsete udgifter.

BU vedtog, at hvert provsti støtter Himmelske
Dage med kr. 500.000,-

5 Kvartalsrapporter
Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2015 (1423)

Svar: Behandling af 1. kvartalsrapport Husum

PUK 2. kvartalsrapport

PU tog Husums forklaring til kvartalsrapport for 1.
kvartal til efterretning.

PU godkendte PUK 2. kvartalsrapport.

6 5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

5%-midler pr 30.6. 2015.xlsx

Brønshøj: 5 % ansøgning hospitalspræster 2015

Forside til 5% ansøgninger august 2015
Ansgarkirken København

Ansøgning om gulvafløb og fliser i køkken
Ansgarkirken med bilag

Ansgar Ansøgning om maling af vægge og
træværk i sognegård med bilag

Ansøgning om terassedør Ansgarkirken med
bilag

Ansøgning om etablering af Cafe Miljø ved
Ansgarkirken

Husumvold: Ny opvaskemaskine DK27

PU godkendte Brønshøjs ansøgning om kr.
35.000,- til drift af hospitalspræsteenheden i 2015.

PU godkendte Ansgars ansøgning vedr. etablering
af gulvafløb og fliser i køkkenet. på kr. 51.800,-

PU godkendte Ansgars ansøgning på kr. 44.375,- til
maling af vægge og træværk i menighedssal.

PU godkendte Ansgars ansøgning på kr. 57.810,- til
etablering af dørhul (men selve døren og isætning
finansierer Ansgar selv).

PU imødekom ikke Ansgars ansøgning vedr.
etablering af cafémiljø.

PU godkendte Husumvolds ansøgning på kr.
9.117,90 til ny opvaskemaskine i embedsboligen
Dybekær 27.

7 Nyt om radonmåling i provstiet
Sag: Radon (1307)

PU vedtog, at alle udgifter til udbedring af rum
med for høj radonforekomst bevilges over 5%-
midlerne.
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Mødepunkt Beslutning

VS: Radon måling

8 Ansøgning vedr. salg af embedsboligen i
Tingbjerg
Sag: Højtoftevej 6 (1417) - Tingbjerg Sogn

Anmodning om tilladelse til at sælge
embedsbolig

PU godkender salget af Tingbjergs embedsbolig.

9 Særligt indsatsområde for provstirevisor i
2015

PU besluttede, at et særligt indsatsområde for
provstirevisor i 2015 skal være kirkekassernes
forbrug på aflønning af vikarer, samt sygefravær og
sygedagpengerefusion.

10 Eventuelt Provstiet afholder sammen med Frederiksberg
Provsti minikonferencen 'Mere kirke for pengene'
d. 3. februar 2016, forventeligt kl. 19-21.30. Mere
herom senere.

Mødet sluttede 20.20.
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