Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 5. marts 2014. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon, Lis Lynge, Kirsten
Lund Larsen, Steen Hjelmblink, Karen Marie Olesen, Stig Boel, Rita Tjell Langeland og Manfred Crety
(suppleant)
Afbud: Anita Johansen
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt
1

Revisors særlige indsatsområde og
fremtidige samarbejdsaftaler

Beslutning

Revisor Grethe Clausen fra Beierholm deltager.

Vores nye provstirevisor Grethe Clausen fra
Beierholm gennemgik principperne for deres
revision og muligheder for særlige indsatsområder.
PU besluttede på den baggrund ikke at udvælge et
særligt indsatsområde i 2014 men blot den
'almindelige' revision.

2

Godkendelse af referat af PU-møde d.
5.2.2014

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
PU enedes om, at det af dagsordenerne fremover
tydeligere bør fremgå, om det er et orienteringseller beslutningspunkt samt eventuel indstilling til
beslutning.

4

Nyt fra formand og provst

Formanden orienterede om et formandsskifte i et af
provstiets menighedsråd.
Provsten orienterede om konsulentfirmaet Aspektas
rapport om kommunikationsstrategier i folkekirken.
Endvidere at muligheden for vielse i det fri også
indebærer, at menighedsrådet skal kunne levere
øvrigt personale til vielsen ud over præsten.
Reminder om kursus i psykisk førstehjælp i
provstiet onsdag d. 9.4.2014 kl. 17-20.30 i
Kapernaumskirken (flyttet fra Tagensbo Kirke).
Menighedsrådene skal huske selv at indkræve el fra
præster i embedsboliger, hvis dette er aftalt i
el/varmeaftalerne fra 2013.
FLØS fungerer ikke optimalt pt. Alle bør være
opmærksomme på fejl i løn, ferie mv.
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Mødepunkt
5

Honorar til læg PU-formand
Sag: Honorar til PU-formand (1261)

Beslutning
PU besluttede principielt at tildele den læge PUformand et årligt formandshonorar på kr. 20.000,gældende fra 2014.

Økonomiloven: Bla honorar til læg formand

6

Godkendelse af PUK regnskab 2013
Sag: PUK (949)

PUK-regnskab 2013 blev godkendt.

PUK regnskab 2013 endelig version

7

Budget 2015 (synslister) fortsat
Sag: Budget 2015 (1257)

Vedr. Tingbjergs anlægsønske om kr. 75.000,- til
digitalisering af kirkens tegninger: PU besluttede at
udbede sig flere oplysninger, herunder to tilbud,
grundet den høje pris.

VS: Tingbjerg kommentar til anlægsønsker
Bellahøj-Utterslev ansøgning vedr. byggeri

PU gennemgik i forlængelse af sidste PU-møde
atter kirkernes anlægsønsker og prioriterede
ønskerne.
Det foreløbige samlede anlægsønske til
Budgetudvalget beløb sig til knapt 16 mio. kr.
PU imødeser et snarligt salg af Utterslev Kirke,
førend man kan tage stilling til Bellahøj-Utterslevs
ansøgning om forhåndstilsagn om forhøjelse af
byggeprojektpris. Provenuet fra salget forventes at
indgå i finansieringen af Bellahøjs ombygning.

8

5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

Emdrups ansøgning om kr. 10.800,- til gulvafløb i
embedsboligen blev godkendt.

Emdrup gulvafløb embedsbolig

Tingbjergs ansøgning om kr. 15.079,94 som en
restsum til tidligere bevilget kloakreparation blev
godkendt.

Tingbjerg suppl. 5%-ansøgning vedr. kloak
Ansgar 5%ansøgning vedr. kirkekoncerter

Ansgars ansøgning vedr. kr. 35.000,- til ekstra
kirkemusik-/korsangerløn blev ikke godkendt, idet
PU mener, at der ikke er tale om akut, uforudset
udgift.

Ansgar 5%ansøgning vedr. lønudgift sygemeldt
daglig leder

Ansgars ansøgning om kr. 145.732,- til refusion af
ekstraudgifter ved langtidssygemeldt medarbejder
blev godkendt.

Ansøgning: 5%midlerne Kirkepladsrenovering
Husum kirke

Husums ansøgning om ekstra kr. 250.000,- til
omlægning af forplads blev ikke godkendt. PU
henviser til, at udskiftning af cementsten hører
under driftsplanmidler.

skitsepræsentation Husum gårdsplads
5%-midler pr 25 02 2014
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Mødepunkt
9

Tingbjerg ansøgning vedr. konvertering af
anlægsmidler
Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)
Tingbjerg: ansøgning vedr konvertering af
anlægsmidler 2013

10

B-U ansøgnig vedr. altertavle
Sag: Altertavle (1267) - Bellahøj-Utterslev
Sogn

Beslutning
Vedr. Tingbjergs ansøgning om disponering af
overskud på afsluttede anlægsarbejder på kr.
16.562,50:
Det står menighedsrådet frit for at disponere et
overskud efter endt anlægsarbejde. Det kræver altså
ikke PUs godkendelse.

PU anbefalede Bellahøj-Utterslevs menighedsråds
ansøgning til Stiftsøvrigheden om køb af ny
altertavle.

Ansøgning til Kbh. Stift vedr godkendelse af
alterbillede.

11

Eventuelt

Næste PU-møde d. 3. april vil blive afholdt i
Husumvold Kirke.

Mødet sluttede kl. 21.30.
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