Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. december 2014. Kl. 17.00
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Charlotte Utzon, Lis Lynge Nielsen,
Flemming Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell
Langeland og Manfred Crety (suppleant).
Tilhører: Siw Sigurdsson
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra sidste PU-møde d.
5.11.2014

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen, som
derefter blev godkendt:
Pkt. 10: El/varmeaftale for Iben Sørensen, Husum
Pkt. 11: Ansøgning vedr. kirkeværge-honorar i
Kapernaum-Tagensbo
Pkt.. 13: Forhåndstilkendegivelse vedr. bevilling
fra særlige indsatsområder til socialrådgivertjeneste
i budgetår 2016?
Pkt. 14: Ansøgning: Konvertering af anlægsarbejde
i Kapernaum-Tagensbo

3

Nyt fra formand og provst

Et anlægsskema fra Amagerbro Provsti blev
runddelt, og PU vedtog at opfordre MR til at
benytte det ved indsendelse af anlægsønsker i
januar 2015.
PUs høringssvar (tilslutning til forslag) på sidste
høring om ændring af lov om økonomi blev ikke
indsendt rettidigt.

4

Godkendelse af kirke-årsregnskaber 2013
Sag: Regnskab 2013 (1250)
Ansgar, Bellahøj-Utterslev, Brønshøj og
Husum afventer godkendelse af 2013årsregnskaberne.

De sidste forklaringer og rettelser vedr.
årsregnskaber var modtaget, og årsregnskaber 2013
for Ansgar, Bellahøj-Utterslev, Brønshøj og Husum
blev godkendt.

Regnskab 2013 - Husum

Hermed er PU's behandling af årsregnskaber for
2013 afsluttet og alle kirkekassers regnskaber
godkendt.

VS: Diverse godkendelser fra Ansgarkirken

Referat,03-12-2014

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Husum kommentarer vedr. regnskab 2013
MR-referat Brønshøj vedr protokollat
B-U MR-referat vedr. protokollat

5

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

Ansøgning fra Husum på kr. 220.800 til
istandsættelse af nyindkøbt embedsbolig blev
godkendt.

5%-midler pr 24.11.2014.xlsx

Ansøgning fra Husum på kr. 50.000,- til indretning
af præstekontor i nyindkøbt embedsbolig blev
godkendt.

5% Husum renovering af ny præstebolig
Bilag til Husums 5%-ansøgning vedr.
istandsættelse af ny embedsbolig
5% Husum møblering præstekontor

6

Kvartalsrapporter
Sag: Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 (1337)

PU gennemgik Ansgarkirkens 3. kvartalsrapport,
som udviser et relativt stort forbrug i fht budgettet.
PU udbeder sig en forklaring og forventer, at
kirken tager hånd om økonomistyringen.

3 kvartalsrapport Ansgar +
Kapernaum/Tagensbo

7

Høring: Opdatering af cirkulære og
vejledning vedr. budget, regnskab mv.
Sag: Høring: Opdatering af cirkulære og
vejledning vedr budget, regnskab mv. (1353)

PU er ikke omfattet af høringen, som derfor blot
blev gennemgået til orientering.

Høring: Opdatering af cirkulære og vejledning
vedr budget, regnskab mv.
Høring: Cirkulære-udkast
Høring: Vejlednings-udkast

8

Brønshøj varmeanlæg: Godkendelse af
renovering
Sag: Varmeanlæg (1346) - Brønshøj Sogn

PU behandlede og påtegnede ansøgningen fra
Brønshøj om udskiftning af varmeanlæg i Brønshøj
Kirke med anbefaling.

RE: Varmeanlæg
Referat,03-12-2014

Side: 2

Mødepunkt

9

Undersøgelse af radon i embedsboliger?
Sag: Radon (1307)
VS: Valby-Vanløse Provstis radonmålinger

Beslutning

PU besluttede på baggrund af Valby-Vanløse
Provstis udarbejdede radonrapport for
embedsboliger at iværksætte en tilsvarende
radonmåling af embedsboligerne i provstiets sogne
og relevante kontorer i kirkerne, finansieret af
provstiet.

VS: [Dok.nr.:114094/14] Måling af radon materiale til landemodeforhandlingerne

10

El-/varme-aftale IBKS
Sag: El/varme-aftaler (1012)

El-/varme-aftale for Iben Sørensen i Husum blev
godkendt.

Aftale om varme/el Solrødvej 24

11

Ansøgning vedr. kirkeværgehonorar i
Kapernaum-Tagensbo

Kapernaum-Tagensbos ansøgning grundet skifte til
ekstern kirkeværge om kirkeværgehonorar til kr.
36.000,- (18.000,- pr kirke) blev godkendt.

12

Retningslinjer for honorarer for hverv i
MR?
Sag: Honorar til enkeltmandsposter i MR
(1011)

Spørgsmålet om generelle retningslinjer for
honorarstørrelser for hverv i MR blev atter
debatteret.
PU enedes om, at analysegruppen vedr. fordeling af
ligningsmidler skal udarbejde et diskussionsoplæg
til PU.

Honorarer eksempel
Kirkeværgehonorar K-T

13

Socialrådgivertjenestens finansiering i 2016

PU gav en positiv om end ikke bindende
tilkendegivelse af, at man vil prioritere at afsætte
ligningsmidler (kr. 150.000,-) til samarbejdet
mellem Bellahøj-Utterslev og Tingbjerg om 'Åben
socialrådgivning' også i 2016. Styregruppen havde
bedt om denne forhåndstilkendegivelse forud for
stillingsopslag.
De hidtidige bevillinger fra puljen til særlige
indsatsområder har kørt i min. 2 budgetår.

14

Ansøgning: Konvertering af anlægsarbejde i
Kapernaum-Tagensbo
Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)

Kapernaum-Tagensbo har ansøgt PU om ændring
af anlægsarbejdet møblering af dåbsværelse i
Kapernaum, således at bevillingen på kr. 65.300,bruges også til fjernelse af en foldedør og
reetablering af tidligere mur.
PU godkendte ansøgningen om konvertering af
anlægsmidler og videresender denne til
Nationalmuseet med anbefaling.

Vedrørende gammel Anlægsbevilling

Referat,03-12-2014
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Mødepunkt

Beslutning

15

Evaluering af PU-arbejdet

PU drøftede det første års arbejde og ønsker for det
fremtidige arbejde, såvel for form som indhold,
herunder:
Hvordan kan der sikres plads til andet og mere end
tal og økonomi?
Hvordan sikres en smidig og gennemsigtig
behandling af budgetter og regnskaber?
Diskussionen fortsætter på næstkommende PUmøde.
Præsternes repræsentant i PU og provsten laver et
oplæg til næste møde om udarbejdelse af vision, og
overvejelser over til hvad et provstiudvalgs evt.
vision overhovedet kan anvendes.
Provstiet indsamler kirkernes evt. målsætninger
(udover dem, vi allerede har fra budgettet).

16

Planlægning af PU-møder i 2015
Sag: Aarets gang budget/regnskab (1062)

PU enedes foreløbigt om følgende PU-mødedatoer:

Årshjul PU 2015

17

Eventuelt

Ons 7.1.2015 kl. 17.30
Ons 4.2.2015 kl. 18.30
Ons 4.3.2015 kl. 17.30
Ons 8.4.2015 kl. 17.30
Ons 29.4.2015 kl. 17.30
(Alle gange med spisning den første halve time og
herefter møde)
Ons 24.6.2015 kl. 17.00 - herefter budgetsamråd kl.
19.00.

PU inviterer regnskabsførere og kasserere til et
kursus i klargøring af årsregnskab v. Beierholm
Revision onsdag d. 28. januar 2015 kl. 17.00.
Invitation følger.
PU-medlemmerne ønsker at modtage kirkeblade fra
alle provstiets kirker for at følge bedre med i
hinandens kirkeliv.
Hver enkelt PU-medlem aftaler med sin kordegn,
om bladene udsendes pr. post eller leveres af PUmedlemmet til næstkommende PU-møde.

Mødet sluttede kl. 18.50
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