Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. april 2014. Kl. 17.30
Mødested: Husumvold Kirke

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Kirsten Lund
Larsen (til kl. 19.00), Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Anita Johansen og Rita Tjell
Langeland og Manfred Crety (suppleant).
Afbud: Charlotte Utzon
Tilhører: Siw Sigurdsson
Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat af PU-møde d.
5.3.2014

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
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Mødepunkt
3

Nyt fra formand og provst

Beslutning
Mette Høgenhaven, sognepræst i Husum, er afgået
ved døden og bisættes fredag d. 11. april kl. 12 i
Husum Kirke.

Orientering om ny offentlighedslov.
Præster er også valgte medlemmer af PU, hvorfor
en præst også kan være repræsentant i
Budgetudvalget. Stig Boel takkede dog nej til at
stille op som repræsentant i BU, hvorfor Birgit
Jensen og Lis Lynge fortsat er BispebjergBrønshøjs valgte repræsentanter.
Referater af BU-møder rundsendes fremover til
hele PU.
MR skal selv holde styr på rækkefølgen af
suppleanter ved MR-valg, da Stiftet ikke gemmer
disse data. Hvis en suppleant takker nej til at
indtræde i et menighedsråd, mister denne sin plads
på suppleantlisten.
PUs forvaltningsmæssige tilsyn med
menighedsrådene omkring ansættelsesforhold
foretages nu af provstirevisor, da MR ikke længere
indsender ansættelsespapirer til PU.
Provsten opridsede nogle hovedtræk fra den nye
offentlighedslov, som trådte i kraft 1. januar 2014,
bla:
- Menighedsråd er også omfattet af
offentlighedsloven, herunder reglerne for aktindsigt
- Anmodninger om aktindsigt skal nu behandles
inden for 7 arbejdsdage, med mindre særlige
forhold gør sig gældende
- 'God forvaltningsskik' er nu omsat til lov, således
at myndigheden har pligt til meroffentlighed. Dvs
man skal fremskaffe alle relevante dokumenter,
som vedrører en anmodning om aktindsigt, ikke
blot det, der snævert spørges efter.
- Menighedsråd skal journalisere sin post og
sagsbehandling
Se endvidere vedhæftet notat fra stiftskontorchef
Helle Ostenfeld desangående.
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Anlægsønsker budget 2015 fortsat
Orientering fra BU-møde d. 18.3.2014.
BU ønsker en opgørelse over besparelsen ved
kirkelukning.
BU ønsker en oversigt over opsparing i
provstierne.
BUs bagatelgrænse (kr. 100.000) gør, at vi i PU
er nødt til at omtænke vores anlægsønsker.

Beslutning
Forud for BU-mødet d. 18.3. var indkommet
anlægsønsker for samlet set knapt 90 mio. kr. Hvert
provsti skal derfor finde væsentlige besparelser
blandt egne kirkers anlægsønsker. PU besluttede at
foreslå, at Brønshøjs bevilling til nyt sognecenter
deles ud på to budgetår - 2015 og 2016 -hvorved en
passende reduktion for 2015 opnås.
PU kom ikke til enighed om en opgørelse over
besparelse ved lukning af Utterslev Kirke, hvorfor
det tages op på næste PU-møde.
PU lavede en oversigt over opsparinger i provstiets
kirkekasser til orientering i BU.
BUs bagatelgrænse for anlægsønsker på kr.
100.000,- gør, at PU har måttet nytænke bevillinger
til embedsboliger.
PU besluttede at bevilge fast kr. 30.000,- pr.
embedsbolig oven i driftsplanen til div.
nyanskaffelser og vedligehold af embedsboliger.
Denne bevilling kan frit disponeres mellem
embedsboligerne ved en kirke, dvs at en
vedligeholdelseskrævende bolig vil naturligt lægge
beslag på størstedelen af midlerne i fht. en
nyrenoveret bolig. Blot skal der føres særskilt
regnskab med embedsboligbevillingen, så den ikke
drukner i den samlede driftsplan.
Beslutningen om bevilling af driftsplan til
embedsboliger sker dog under forudsætning af, om
der ved budgettets endelige vedtagelse er luft til
denne bevilling i budgettet.
BU havde endvidere efterlyst emner til et evt. todages-seminar. PU mener stadig, at det er relevant
at arbejde med en analyse af, efter hvilke kriterier
pengene skal fordeles mellem provstier og sogne.
PU forventer til næste BU-møde at ansøge om at
måtte lade Husum MR optage lån i stiftsmidlerne
til anskaffelse af ny embedsbolig.

5

Bellahøj-Utterslev ansøgning vedr.
byggeprojekt i Bellahøj
Sag: Renovering af Bellahøj Kirke (1057) Bellahøj-Utterslev Sogn
Stiftsøvrigheden ansøges ad tjenestevejen om
godkendelse af det samlede om- og
tilbygningsprojekt ved Bellahøj Kirke, herunder
finansieringsskitse.

PU påtegner ansøgningen med anbefaling og med
foreløbig godkendelse af den økonomiske ramme.

B-U ansøgning m underskrift
VS: foreløbigt ansøgningsskema / Bellahøj
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5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

PU besluttede at imødekomme Kapernaums
ansøgning om kr. 26.523,13 til etablering af hæk
samt beskæring påHvidkildevej 77.

K-T: 5%ansøgninger

PU besluttede vedr. Kapernaums ansøgning om kr.
58.634,06 til div. havearbejder på Svanevej 9, at
beløbet bevilges, såfremt der ikke er midler i
kirkekassen ved årets udgang.

Ansøgning om tillægsbevilling hæk,
Grundtvigs Kirke
5%-midler pr 11.03.2014.xlsx

7

Beslutning

Eventuelt

PU besluttede ikke at imødekomme Grundtvigs
ansøgning om kr. 8.125,- til ny hæk ved Emdrup
Engvej, da aftalen med MR-formanden er, at kirken
selv lægger ud mod forventet bevilling i 2015 (som
del af en større hækbevilling på kr. 40.000,-).
PU nedsatte et udvalg bestående af Birgit Jensen,
Johanne Haastrup og Steen Hjelmblink til at
førstebehandle høringen om betænkning 1544 om
folkekirkens styre forud for næste PU-møde d. 7.
maj.
KirkeWeb har udsendt et tilbud på en smartphonekalenderløsning til de kirker, som bruger
KirkeWeb. Menighedsrådene bedes melde til
provstiet fx efter næste formandsmøde, såfremt de
er interesserede i at indgå en kollektiv aftale.

Mødet sluttede kl. 19.30
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