
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 24. maj 2012. Kl. 16.00
Mødested: Emdrup kirke

Tilstede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst og næstfmd.), Lis Lynge, Christian Bentzen,
Birgit Jensen.
Afbud: Preben Pedersen og Børge Rossing
Kl. 17.00 præsenterede Emdrup menighedsråd deres visioner, mål og daglige aktiviteter. PU blev vist rundt
i kirkens lokaler, og blev bespist.
Kl. 18.30 præsenterede Tænketanken deres rapport for PU.
Mødet sluttede kl. 21.00.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
8.5.2012

Referat godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden

Ikke udsendt rettidigt.

Dagsorden godkendt. Meddelelser fra formanden
indgår under "Kommentarer".

3 Oplæg fra tænketank
Sag: Tænketank (667)

Oplæg fra tænketank

På det efterfølgende møde med Tænketanken blev
oplægget præsenteret af Tænketankens medlemmer
til stor glæde for forståelsen af hele den
grundlæggende idé bag oplægget.

PU besluttede i samråd med Tænketankens
medlemmer, at oplægget som planlagt skulle
præsenteres af repræsentanter fra Tænketanken på
Budgetsamrådet d. 6. juni. Der var enighed om, at
selvom meget i det næste stykke tid handler om
kirkeafvikling og valg til nyt menighedsråd, så er
det vigtigt at holde fast i tankerne om
kirkeudvikling i Provstiet. De nuværende
menighedsråd skal opfordres til at holde gang i
debatten om, hvordan de driver kirke, og
Provstiudvalget skal holdes fast på de gode forslag
til initiativer, som ligger i Tænketankens oplæg.
Når de nye menighedsråd så er på plads til foråret,
skubber vi for alvor gang i processen.

Direkte afspejling i budgetterne kommer altså først
til at ske i budget 2014.

4 Folkekirkens Skoletjeneste

Fremtidig finansiering af Folkekirkens
Skoletjeneste gennem provstiudvalgskasserne.

Folkekirkens Skoletjeneste mister indtægt pga.
kirkekassernes besparelser og pga.
sognenedlæggelser. BU er blevet opfordret til at
finde en alternativ finansieringsform, sådan at der
falder en fast, årlig bevilling fra hvert provsti. PU
besluttede at tilslutte sig denne finansieringsform
og at orientere herom ved budgetsamrådet
6.6.2012.
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Mødepunkt Beslutning

5 Tingbjerg: ansøgning socialrådgiver
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)

Tingbjerg: ansøgning socialrådgiver

PU er positivt indstillet overfor tanken om en
socialrådgiver tilknyttet Diakonikirken. PU
opfordrer dog sognet til at finde finansiering i egne
midler.

6 Energirapport Husumvold
Sag: Energirapport, Energitjenesten 2012
(792) - Husumvold Sogn

Energirapport Husumvold

Rapporten er uddelt til PU til orientering. Drøftelse
af rapporten udsættes til næste PU-møde.

7 Eventuelt

Meddelelser fra formand:
Budgetudvalgsmøde afholdt 16.5.2012: BU har valgt at gå tilbage til at afsætte 5 % af budgettet i 2013 til
uforudsete udgifter i stedet for de nuværende 3,5 %. Anlægsønskerne fra provstierne overstiger budgettet
med 12 mio. kr. Hvert provsti er blevet bedt om at finde anlæg, som kan udskydes. PU bakkede op om
formandens forslag om at meddele Budgetudvalget, at Bellahøj kirkes ombygningsprojekt til ca. 4 mio. kr.
kan udsættes.
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