Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 11. oktober 2016. Kl. 17
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev), Flemming Dalgaard Hansen (Brønshøj), Steen Hjelmblink
(Emdrup), Karen-Marie Olesen (Grundtvigs), Manfred Fritz Crety (Husum), Birgit Jensen (Husumvold,
fmd), Rita Tjell Langeland (Tingbjerg), Gert Blak Mogensen (provst, næstfmd.), Siw Sigurdsson
(Tingbjerg, tilhører), Stig Boel (præst Husumvold) kom til pkt. 6
Referant: Lene Tetzlaff (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgenden
tilføjelser: Der blev tilføjet en 5% ansøgning fra
Husum under pkt. 9. Tingbjergs budget 17 er
modtaget og behandles under pkt. 4. 5% ansøgning
fra Tingbjerg behandles under pkt. 9.

3

Nyt fra formand og provst
Gert Blak Mogensen er konstitueret provst i 4
mdr, frem til feb. 2017
På næste møde fremlægges udkast til
mødedatoer for 17, men afsæt allerede nu 1.
onsdag i måneden.

Det blev fortalt hvordan valget er gået i de
forskellige kirker.

Hvordan er valget gået?

Det blev besluttet at midlerne ligger i Brønshøj
kirkekasse indtil der bliver lavet en
samarbejdsaftale mellem menighedsrådene.

Økonomi vedr. hospitalspræster.

4

Budget 17
Sag: Budget 2017 (1455)
Haster! Ændring til budget 17!
Ansgarkirkens budget 17

Den mail beslutning der har været vedr. besparelse
på 634.980,50 kr. som er fundet på anlæg er
placeret som en buffer i Brønshøj kirkekasse.
Følgende budgetter blev godkendt: Ansgar,
Bellahøj-Utterslev ( anmodning om optagelse af
stiftslån genfremsendes fra menighedrådet,
provstiet påtegner og sender til Stiftet.), Bispebjerg
(med godkendelse af ansøgning om konvetering af
anlægsbevilling), Brønshøj, Emdrup, Husum,
Husumvold, Kapernaums-Tagensbo, Tingbjerg

Bellahøj-Utterslev budget 17
Budget 17, Bispebjerg sogn
Ansøgning om konvertering af tidligere
anlægsbevilling
Referat,11-10-2016

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Budget 17, Brønshøj
Budget 17 Emdrup
Budget 17 Husum
Budget 17 Husumvold
Budget 17 Kap-Tag

5

Budget 17 PUK
Sag: PUK (949)

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr.
21277401, Budget 2017, , Endelig budget afleveret
d. 04-10-2016 12:01 blev godkendt.

PUK budget 17

6

Årsregnskab 15, revisionsprotokollat PUK
Sag: PUK-revision (1159)

Revisorprotokollat og erklæring blev gennemgået.

Revisor erklæring PUK 15
Revisionsprotokollat PUK 15

7

Kommentar fra Stiftet vedr. 2.
kvartalsrapport PUK
Sag: PUK (949)
Overskridelsen er der redegjort for ved sidste
møde. Differencen mellem de to konti er
udlignet.

Stiftets kommentarer tages til efterretning.

PUK 2. kvt. - Bispebjerg-Brønshøj

8

Chruchdesk
Der afventes nyt tilbud, som tager højde for at 3
kirker og provstiet ikke skal være en del af den
nye aftale.

9

5 % ansøgninger
Sag: 5%-midler 2016 (1477)
5% midler til opgradering af det nuværende
sognecenter

Referat,11-10-2016

Det blev besluttet at indgå aftale med Churchdesk
for at opnå besparelse, og at opsige aftalen i starten
af januar, så den kun løber de 2 år der laves aftale
om.

Brønshøjs fornyede ansøgning vedr. nyt
sognecenter hvor budgetter er reduceret med 11.
mio kr., en besparelse på 1/3 af det oprindelige
budget.
Fremsendes til BU med anbefaling.
Ansøgning fra Brønshøj vedr midlertid løsning af
Side: 2

Mødepunkt

5%-midler 1.10.2016.xlsx
Ansøgninger til dagsordenen den 11. oktober

Beslutning
Ansøgning fra Brønshøj vedr midlertid løsning af
pladsproblemer behandles efter BU´s afgørelse
vedr. nyt sognecenter.
Provstiudvalget henstiller til at Husum
menighedsråd får en bygningssagkyndig til at
beskrive problemets omfang. Sagen bedes derefter
genfremsendt til PU.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om opvaskemsakine
til Dortheavej 70 blev imødekommet.
Mht Tingbjergs ansøning om midler til vinduer
blev det besluttet at arbejdet igangsættes og
financieres af Tingbjergs egne midler.

10

Ansøgninger
Sag: Ansøgninger til PU 2016 (1473)

Mht Bellahøj-Utterslevs leasingsaftale blev det
besluttet, at de skal undersøge, hvad prisen vil være
ved køb, og at punktet kan tages op igen på næste
møde.

Overførsel fra drift til anlæg
Bellahøj-Utterslevs ansøgningen om overførsel fra
drift til anlæg blev godkendt.
Leasingaftale

11

Eventuelt

Provstiudvalget siger tak for invitationen til
julefrokost hos Birgit.

Birgit tilbyder af lægge hus til julefrokosten.

Referat,11-10-2016

Side: 3

