Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 6. februar 2013. Kl. 16.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge, Børge Rossing,
Christian Riis Bentzen og Birgit Jensen
Afbud: Preben Pedersen
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær) til kl. 18 samt Johanne Haastrup
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra møde d. 14.1.13
samt seminar d. 28.1.13

De to referater blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet følgende:
Nyt pkt. 9: Andre ansøgninger: ansøgning fra
Tingbjerg
Pkt. 14: Orientering om Husums byggesag
Under nyt pkt. 8: '5%-ansøgninger' tilføjedes Status
på embedsboligen Mågevej 1's tilstand, jf.
modtaget mail fra Ansgar.

3

Nyt fra formand og provst

Formanden henviste til dagspressens omtale af
Stiftsrådets beslutning om at fastholde indstillingen
til lukning af alle de oprindeligt udpegede kirker
undtagen Enghave, som går fri pga. Carslbergs
kommende byggeri i området, og menighedsrådets
forslag til imødekommelse af lokalområdets behov.

4

Revisor: Beholdningseftersyn 2012
Sag: Regnskab 2012 (958)

PU gennemgik revisors beholdningseftersyn af
kirkekasser og noterede sig, at flere kirker har valgt
at placere store beløb i én bank trods loftet på
bankgaranti på 100.000 euro.
Revisor bemærker ikke længere dette, fordi det er
meldt ud, dengang bankgarantien blev ændret, at
revisor principielt mener, at kirkekasserne
maksimalt bør have indestående i en bank svarende
til garantien.

Revisor: Beholdningseftersyn af kirkekasser
2012

5

Godkendelse af PUK regnskab 2012

Referat,06-02-2013

PUK regnskab 2012 blev gennemgået. Et samlet
underskud på kr. 139.365,56 skyldes primært
omkostninger til KirkeWeb til kirkerne i provstiet,
en udgift, som først er berammet i 2013-budgettet.
Regnskabet blev godkendt.
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6

Regnskabsinstruks PUK
Sag: Regnskabsinstruks (989)
RegnskabsinstruksPUK2013bilag
Regnskabsinstruks_PUK_boveddel

7

Finansiering af Kapernaums merudgifter til
renovering af embedsboliger
Sag: Kvartalsrapporter 4. kv. 2012 (991) Kapernaums Sogn
Kvartalsrapport 4. kv. 2012

8

Beslutning
Det blev besluttet, at max. disponeringsbeløb for
provst og sekretær (bilag 2, 3 og 4) fortsat er
10.000,- kr. Udgifter herover skal godkendes af
PU-formand, såfremt ikke hele PU ved
beslutningsprotokol har godkendt en højere
beløbsramme.
Der skal tilføjes et kontonr. fra Provstiets konto i
Arbejdernes Landsbank.
Instruksen blev godkendt.
PU er efter igangsættelsen af Kapernaums
embedsbolig-renoveringer blevet opmærksom på,
at man kan benytte indeståender i stiftsmidler til
renoveringsudgifter.
PU traf på den baggrund beslutning om at anmode
Kapernaum om at søge dækning af hele udgiften til
renovering af Hvidkildevej og Svanevej i
pastoratets indeståender i stiftsmidlerne.

5 %-ansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)

PU imødekom Emdrups ansøgning om kr. 53.650,til hhv. ny fejemaskine, vaskemaskine og
opvaskemaskine efter nedbrud.

Emdrup-ansøgning vedr vaske-, opvaske- og
fejemaskine

(PU havde via mail d. 28.1.2013 godkendt
Kapernaum-Tagensbos anmodning om akut lån af
kr. 100.000,- i 5%-midlerne pga. manglende
likviditet.)
PU godkendte Kapernaum-Tagensbos ansøgning
om kr. 130.000 for ekstraudgifter til
stiftslåneafdrag samt renter.

Kapernaum: Ansøgning om lån kr 100.000 i
5%-midler
Ansøgning Kapernaum-Tagensbo ekstra
renteudgift stiftsmidler
Tingbjerg Ansøgning til skade i kloak

Tingbjergs ansøgning om kr. 19.500,- til
kloakskade:
Under forudsætning af, at kloakken er på kirkens
grund, at driftsplanmidler til vedligeholdelse af
kloak er opbrugt, og at midlerne i kirkekassen er
opbrugt ved årets udgang, bevilger PU udgiften ved
årets udgang.

Tingbjerg ansøgning vedr. kloak-rep.
Ansgar Mågevej 1:
PU udtrykte forbløffelse over den tilsyneladende
manglende vedligeholdelse af embedsboligen og
besluttede at afholde provstesyn af boligen, førend
videre foranstaltninger træffes.
9

Andre ansøgninger
Sag: Ansøgninger til PU 2013 (981)
Tingbjerg ansøgning om overførsel fra anlæg til
drift

Referat,06-02-2013

Vedr. Tingbjergs ansøgning om overførsel af
overskydende midler fra anlæg i 2012 til drift:
PU godkender overførslen, hvis der er tale om det
regnskabstekniske, at udgifter til opvaskemaskine
plus installation er ført under drift, mens
ekstrabevillingen hertil fra 5% midlerne er ført
under anlæg.
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10

El/varme-aftaler
Sag: El/varme-afregningsaftaler (852)
Varmebidrag for Line Bjørn Hansen

Beslutning
El/varme-aftaler for Line Bjørn Hansen, Jóannis
Fonsdal, Karsten Woll, Bodil Due, Palle
Kongsgaard og Vivi Andersen blev godkendt - PU
ønsker dog efter modtagelse af samtlige aftaler for
embedsboligpræsterne i provstiet at foretage en ny
samlet vurdering.

Emdrup/JFON: varme-, el- og vandaftale
Grundtvigs tre præster
Fastsættelse af varmebidrag - Karsten Woll

11

Tillæg til lejekontrakt for provstikontor
Sag: Provstikontor (923)

Tillæg til lejekontrakten blev underskrevet af
formand og provst (tegningsberettigede).

Tillæg til lejekontrakt

12

Synslister 2014
Sag: Synslister 2014 (856)
Brønshøj synslister
Husumvold: Synsudsatte arb. med priser
Husum

Der blev foretaget første gennemgang af synslister,
og menighedsrådene vil blive bedt om at indsende
håndværkernes tilbud på de arbejder, som PU
vurderer ikke hører under driftsplan.
Endvidere bliver det nødvendigt at foretage et
ekstraordinært provstesyn/indflytningssyn på
enkelte embedsboliger for at vurdere, om alle
arbejder er nødvendige.
PU håber på at modtage et prisoverslag på
renovering af Kapernaumskirken og Bellahøj Kirke
inden 2. gennemgang af synslister 20. marts - så
PU kan forelægge BU et samlet ønske til
anlægsbevilling for 2014.

Revideret oversigt over anlægsønsker og
synsudsættelser 2014 for Grundtvigs Kirke
Tingbjerg synsudsatte arbejder 2014.xlsx
Synslister 2014 Bellahøj og Utterslev
Synslister Kapernaum-Tagensbo
synsliste fra Ansgarkirken

Referat,06-02-2013
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Høring: Ændring af menighedsrådsloven
Sag: Høring: Ændring af menighedsrådsloven
(980) - Kirkeministeriet
Høring: Ændring af menighedsrådsloven
Høringsliste

Beslutning
PU besluttede, at tilslutte sig ændringerne, som
legaliserer nuværende praksis, men som dog ikke er
vidtrækkende nok ift. at smidiggøre arbejdet i MR.
Endvidere vil der i PU's høringssvar blive
kommenteret på den korte svarfrist samt på, at
høringen kun bliver sendt på DAP (som ikke er
lettilgængelig for folk uden km-pc, og som er
uoverskuelig, fordi nyhederne ikke er sorteret efter
vigtighed og relevans) og ikke til MR's sognemail.

Høring: Hovedændringer
forslag til ny MR-lov

14

Orientering om Husums byggesag

Tegninger af tilbygningen til Husum kirke blev
forelagt PU, så at en evt. påtegning fra PU kan
afgøres pr. mail, når sagen skal sendes til Stiftet.

15

Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede kl. 19.45
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