Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 4. december 2012. Kl. kl.17.00
Mødested: Restaurant Vespa

Til stede: John Christensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing, Birgit Jensen,
Christian Bentzen, Lis Lynge og Preben Pedersen.
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra sidste møde d.
8.11.12

Referatet blev godkendt med den rettelse til pkt. 13,
at Grundtvigs Kirke ikke på daværende tidspunkt
havde tilmeldt sig tilbuddet om KirkeWeb.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev tilføjet følgende og derefter
godkendt:
Under pkt 9: Ansøgning fra Kapernaum vedr.
renoveringsudgifter for embedsboliger.
Under pkt. 10: Ansøgning fra Grundtvigs vedr.
KirkeWeb-ekstraomkostninger.
Pkt. 13: Valg af repræsentant til analysegruppe i
BU.
Pkt. 14: Husum-sag med arkitekt Holger Møller.
Pkt. 15: Eventuelt

3

Nyt fra formand og provst

Formanden orienterede fra det seneste
budgetudvalgsmøde, hvor BU traf beslutning om at
købe en grund på Teglholmen til fremtidig kirke.
BU tilsluttede sig Vor Frue-Vesterbro PU's
vurdering af, at et nyt kirkebyggeri kan gøres
billigere end det nu prissatte(126 mio. kr.). Der
blev i øvrigt på mødet gjort opmærksom på
uigennemskuelighed og deciderede fejl i tal i det
materiale, stiftsøvrigheden havde rundtsendt til
høring af lukningstruede kirker.
Endelig blev der diskuteret indhold af
samarbejdsaftale for henholdsvis en BU-kasse og
finansiering af Folkekirkens skoletjeneste.
Provsten orienterede om, at provstiet har bevilget
penge til en folkekirkestand på Pilegårdens Krop
og Sjæl-messe på initiativ af provstiets præster.
Der blev gjort status på menighedsrådsvalget og
fortalt om den nye sammensætning i de forskellige
MR i Provstiet, og der blev udtrykt forventning om
et godt og konstruktivt samarbejde med såvel
gamle som nye MR-medlemmer.
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Mødepunkt
4

Godkendelse af budget 2013
Sag: Budget 2013 - kirkekasser (844)

Beslutning
Budget 2013 for Brønshøj, Kapernaum og
Tingbjerg blev godkendt - for Brønshøjs og
Kapernaums vedkommende, når underskrevet
papirbudget er modtaget.

Kapernaum budget 2013 version 3
Tingbjerg budget 2013 version 3
Brønshøj budget 2013 version 3

5

Godkendelse af regnskab 2011
Sag: Regnskaber 2011 (756)

Kapernaums regnskabsforklaring blev taget til
efterretning og regnskabet dermed godkendt.

Kapernaumskirken 2011 Regnskabskommentar

6

Stifts-godkendelse af PUK-regnskab 2011
Sag: PUK-kassen (172)

Stiftets godkendelse af PUK-regnskab 2011 blev
taget til efterretning.

Stift: Godkendelse af PUK-regnskab 2011

7

Godkendelse af aftaler vedr. præsters
el/varme-afregning
Sag: El/varme-afregningsaftaler (852)
Husumvold: Fastsættelse af SBO's el- og
varmebidrag

El/varme-aftaler fra Husumvold/SBO,
Tingbjerg/UVO og Kapernaum/LST blev
godkendt.
Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt PU bør
udmelde fælles retningslinier for afregning til alle
menighedsråd. Dette ønsker PU i udgangspunktet
ikke. Når alle aftaler er modtaget, vil PU se på dem
samlet med henblik på, om der bør udstikkes fælles
retningslinier.

Tingbjerg UVO afregningsaftale
Kapernaum: Refusion af Varmeregning
Kapernaum: Aftale om betaling af varme og el i
præsteboliger
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8

Høringssvar vedr. nyt cirkulære og
vejledning
Sag: Høring vedørende nyt cirkulære og
vejledning om de lokale kassers budget,
regnskab og revision mv (887)

Beslutning
Der var forslag om, at fremtidig offentliggørelse af
kirkernes regnskaber på sogn.dk skal ledsages af en
lettere overskuelig regnskabsudgave med
pædagogiske regnskabsforklaringer, så at
udenforstående reelt kan forstå regnskaberne.
PU indskriver dette i et formelt høringssvar.

Høring vedørende nyt cirkulære og vejledning
om de lokale kassers budget, regnskab og
revision mv

9

5% middel-ansøgninger
Sag: 5 % midler 2012 (725)
B-U: Ansøgning nyt præstekontor + ansøgning
krisehjælp
Husum tilføjelse til ansøgning: Nyt tilbud på
kopimaskine
Kapernaum renovering af embedsboliger

Ansøgningen fra Bellahøj-Utterslev om møblering
af præstekontor til kr. 67.625,75 blev
imødekommet. Dette skete efter en præcisering af,
at kontoret foruden præstekontor også skal tjene
som mødekontor for kirken pga. kommende
pladsmangel.
Husums ansøgning om ny kopimaskine til kr.
21.827,- ex moms blev imødekommet.
Kapernaums ansøgning om kr. 57.403,73 til fortsat
renovering af embedsboligerne Hvidkildevej 77 og
Svanevej 9 blev godkendt under forudsætning af, at
beløbene ikke kan dækkes af stiftsmidler.
Et ansøgningsskema til fremtidig brug for MR's
ansøgninger om 5%-midler vil blive rundsendt. Det
er PU's håb, at skemaet vil gøre det lettere for både
PU og de respektive MR at få overblik, hhv. samle
alle relevante oplysninger til brug for en ansøgning.

10

Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2012 (742)
Emdrup: Ansøgning om omdisponering
B-U ansøgning om krisehjælp

Emdrups ansøgning om omdisponering af
anlægsmidler (kr. 50.000,-) fra akustikregulering til
køkkenombygning blev godkendt.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om kr. 20.000,- til
krisehjælp og udvikling til personalet blev
godkendt.
Grundtvigs ansøgning om kr. 37.800,- i
ekstraudgift ved overgang til KirkeWeb blev
godkendt.

Grundtvig: Tilslutning til Kirkeweb med
ansøgning om dækning af ekstraudgifter.

11

Særligt indsatsområde provstirevision 2013
Sag: Provstirevision (27)

Det blev efter kort gennemgang besluttet at
udskyde dette punkt til PU's aftenseminar d.
28.1.2013, jf. pkt. 15.

Om provstirevision
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Synslister
Sag: Synslister 2014 (856)
Husum
synsudsatte arbejder 2014 for Grundtvigs Kirke
og præsteboliger

Beslutning
Man enedes om følgende fremtidige praksis:
PU foranstalter en reminder til MR om afholdelse
af syn og skal siden modtage en bekræftelse på, at
synene har været afholdt (for at overholde PU's
legalitetskontrol på dette område). PU udmelder
endvidere ved denne lejlighed en tidsfrist for,
hvornår synslister med priser skal indsendes til
provstiet.

13

Valg af repræsentant til analysegruppe i BU

Pga. uklarhed om indholdet af opgaven vælges en
repræsentant senere pr. mail.

14

Husum-sag med arkitekt Holger Møller

PU bakker op om Husum MR's beslutning ift. evt.
voldgiftssag mod arkitekt Holger Møller.

15

Eventuelt

PU ønsker at gå videre med at undersøge en mulig
løsning med et ekstra rum i tilknytning til
provstikontoret.
På opfordring besluttede PU at afholde et internt
aftenseminar d. 28.1.2013 kl. 16.30 med fokus på
bl.a. formulering af vision og strategi, retningslinjer
for bevilling af 5% midler, fordelingsnøgle ift.
bevillinger til kirkerne samt konsekvenser af
kirkelukningerne.

Mødet sluttede kl. 20.15.
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