Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 6. juni 2012. Kl. 16.30 - 18.30
Mødested: Husumvold Kirke

Tilstede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst og næstfmd.), Birgit Jensen, Lis Lynge,
Christian Bentzen og Børge Rossing.
Afbud fra Preben Pedersen.
Referent: Mirjam Hvid (sekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
24.5.2012

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Punkt 10 behandles mellem punkt 3 og 4.
Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Fremskrivningsprocent: Ny melding fra KM er en
forventet stigning på 0,4 % på løn og 2,7 % på
øvrig drift. BU vil fremskrive de samlede
driftudgifter for hvert provsti med 1% på både løn
og øvrig drift, men det er op til de enkelte sogne,
hvordan de vil fremskrive inden for de givne
økonomiske rammer. PU vil til budgetsamrådet
anbefale, at MR følger KMs udmelding på de
enkelte lønninger. De valgte
fremskrivningsprocenter skal fremgå af
menighedsrådets budget.
På trods af, at Bispebjerg-Brønshøj Provsti har
udmeldt til BU, at vi kan udsætte et stort
byggeprojekt ved Bellahøj kirke på 4 mio. til 2014,
og enkelte andre provstier har udmeldt mindre
besparelser, er der fortsat et minus i BU's
anlægsbudget på 7.000.000 kr., som skal findes af
det nedsatte udvalg i BU blandt sognenes
synsudsatte arbejder. John Christensen forventer
ikke, at Bispebjerg-Brønshøj Provsti bliver pålagt
at skære yderligere.

4

Lukket møde PU?
Sag: Forretningsorden provstiudvalg - 2009
(284)
Beslutning om, hvorvidt PU skal drøfte
personfølsomme sager for lukkede døre.

PU besluttede at følge reglerne for MR ang.
behandling af personfølsomme sager, så at PU
fremover behandler personfølsomme sager for
lukkede døre med internt referat. Dette skal
indføjes i PUs forretningsorden.

VS: Lukket møde PU?
Svar fra stiftet på provstens forespørgsel om
hvilke regler der gælder ifbm. afholdelse af
lukkede møder i PU.
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5

Renter for ind- og udlån i Stiftsmidler
Sag: Stiftsmidler (563) - Københavns Stift
Relevant ifb. beklagelser over renteudgifter på
kortfristede lån i Stiftsmidlerne.

Beslutning
PU ser ikke - som tidligere antaget - grund til klage
til stiftet, da det nu er klart, at MR siden 2007 også
har modtaget renter for indestående i stiftsmidlerne.

Stiftet, sv.1: Lov ang. ind- og udlånsrenter i
stiftsmidler
Stiftet: sv2: Lov ang. ind- og udlånsrenter i
stiftsmidler

6

Bellahøj-Utterslev: Ansøgning om dækning
af barselsudgifter
Sag: 5 % midler 2012 (725)

PU bevilger dækning af de faktiske udgifter til
barselsvikar.

Bellahøj-Utterslev: Ansøgning om dækning af
barselsudgifter
Der ansøgesom op til 412.500 kr. fordelt på
2012 og 2013.
7

Bellahøj-Utterslev: Ansøgning PU om
overførsel af midler (Utterslev kirkekasse)
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)
Bellahøj-Utterslev: Ansøgning PU om
overførsel af midler (Utterslev kirkekasse)
Midler ønskes overført fra anlæg til finansiering
af sognemedhjælper i 11 mdr.

8

Leje af Begravelse Danmarks lokaler på
Brønshøj Kirkevej nr. 1
Sag: Leje af lokaler på Brønshøj Kirkevej nr.
1 (795) - Brønshøj Sogn
Lejeaftale kræver PU's godkendelse

Der er i nogle år ikke blevet anvendt anlægsmidler
v. Utterslev kirke pga. udsigt til lukning. PU kan
ikke imødekomme, at ikke-anvendte anlægsmidler
bruges til en projektansættelse, fordi PU:
1. følger BUs henstilling om ikke at anvende
anlægsmidler på en kirke, der er lukningstruet.
2. finder det uhensigtsmæssigt, at væsentlige nye
aktiviteter sættes i gang i en lukningstruet kirke.
Lis Lynge forlod mødet under behandlingen af
dette punkt.
PU mangler oplysninger jvf. mail fra provsten af
1.6.2012 til Brønshøjs formand til at kunne træffe
beslutning om godkendelse af lejekontrakten.
Godkendelsen er en forudsætning for
imødekommelse af ansøgningen om dækning af
istandsættelse og lejeudgifter på kontorlokaler.

Provst: Leje af Begravelse Danmarks lokaler på
Brønshøj Kirkevej nr. 1

9

Menighedsrådenes disponering af frie midler
Forslag til fast procedure for godkendelse af
disponering af frie midler

Referat,06-06-2012

PU besluttede at rådføre sig hos provstirevisor om,
hvordan og hvornår i regnskabsåret det praktisk
kan lade sig gøre at give menighedsrådene lov til at
disponere over frie midler. Indtil videre kan det
først ske i november v. regnskabernes godkendelse.
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10

Udvidelse af Husum Kirke
Stiftet ønsker en formel tilkendegivelse fra PU

11

Energirapport fra Husumvold
Energirapport udsendt med dagsorden til PUmøde 24.5.2012. Skal PU opfordre andre kirker
til at få udarbejdet tilsvarende?

Beslutning
Arkitektforslaget til udvidelse af Husum Kirke
behandles i morgen kl. 14 i stiftet, som til dette
ønsker en formel tilkendegivelse fra PU.
På trods af menighedsrådets ønsker kan PU efter
nærlæsning af den kgl. bygningsinspektørs
indsigelser ikke anbefale det forelagte projekt, men
foreslår, at et nyt udarbejdes.
Børge Rossing forlod mødet under behandlingen af
dette punkt.
Undersøgelse af kirken blev foretaget af 2 mand i
en dags tid.
Fejl i rapport, f.eks.: ved anmærkning om
manglende fortsatsviduer i den ene gavl er det reelt
kun to af vinduerne, der mangler fortsatsvinduer.
Rapporten er en øjenåbner mht. elforbrug mv. Det
er et overskueligt værktøj at bruge, når der skal
laves driftplan.
PU opfordrer alle provstiets menighedsråd til at
være opmærksomme på deres kirkers energiforbrug
og evt. få lavet en lignende rapport af
Energitjenesten. Det er især en god ide at få lavet
en energigennemgang af kirken i forbindelse med
større anlægsarbejder, så der tænkes
energibesparelse med i arbejdet.
Bemærkning: der ydes gratis eftersyn af
fjernvarmeanlæg og varmeforbrug af Københavns
Energi.

12

Eventuelt

Lis har været på kursus i Kirkeweb og fortæller, at
der er stort potentiale og store besparelser i, at hele
provstiet benytter Kirkeweb. Lis vil fremlægge det
ifbm. Tænketankens oplæg ved Budgetsamrådet.

Næste planlagte PU-møde ligger 3. september kl.16.30, lige inden næste budgetsamråd.
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