
Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

PU møde 4. februar 2015. Kl. 19.00
Mødested: Provstikontoret

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (næstfmd., provst), Lis Lynge Nielsen, Flemming
Dalgaard, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Stig Boel, Anita Johansen, Rita Tjell Langeland og
Manfred Crety (suppleant).

Tilhører: Siw Sigurdsson

Afbud: Charlotte Utzon

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 7.1.2015

Referatet blev godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Der blev afholdt regnskabskursus for kasserere og
regnskabsførere i provstiet d. 28.1. ved
provstirevisor Grethe Clausen.

Bellahøj-Utterslev sogn har ansat en ny 50 %-præst
Louise Miskow, som ordineres palmesøndag i
Domkirken.

Fremtiden for Tingbjergs embedsbolig efter
vakancen blev drøftet. Provsten vil holde et møde
med menighedsrådet i Tingbjerg herom snarest.

En uklarhed vedr. en anlægsbevilling på 2 mio kr.
placeret i Bellahøj-Utterslev kirkekasse i budget
2015 blev igen drøftet.
PU enedes om, at Bellahøj-Utterslev af juridisk-
strategiske grunde godt kan lave et rådgiverudbud
på 18 mio kr (dvs inkl de 2 mio kr), samtidig med
at anlægsbevillingen på 2 mio. kr. fortsat anses for
at være en buffer for byggeprojekter i hele
provstiet.

4 Målsætninger for PU 2015 - fortsat
Sag: Målsætninger 2015 PU (1366)

Bud på vision for BBP 15-18

Forslag til program budgetsamråd 2015

PU besluttede at arrangere et eksternt oplæg på
budgetsamrådet d. 24.6. om evalueringskultur i
folkekirken.
Endvidere ønskes en fælles temadag afholdt i
efteråret, jf. næste dagsordenpunkt.
Øvrige oplæg til målsætninger behandles på
næstkommende møde.
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Mødepunkt Beslutning

5 Provstikursus i kommunikationsstrategier i
kirkerne?
Sag: Kursus i kommunikation (1364)

Aspekta workshop-tilbud

PU besluttede at arrangere en temadag for alle
menighedsråd i efteråret om kommunikation og
målgrupper. Nærmere info følger.

6 Kirkernes anlægsønsker 2016
Sag: Synslister/anlægsønsker 2016 (1359)

BB - Anlægsønsker 16

Budgetoversigt16 version2

Ansgar

Brønshøj

Emdrup

Grundtvigs

NY Husumvold

K-T

K-T

Bilag til Tagensbo-ansøgning

Tingbjerg

Beløb til driftsplan pr 2011

Driftsplan oversigt

PU gennemgik kirkernes anlægsønsker for 2016 og
foretog en første grovsortering i forhold til, hvad
der henhører under driftsplanen.
PU skal indlevere anlægsønsker til Budgetudvalget
efter næste PU-møde.

7 5%-ansøgninger Opfølgning på tidligere ansøgning fra Bellahøj-
Utterslev om fælles registrering af tidsforbrug ved
civilregistrering vha TimeLog:
Projektet er sat på standby indtil videre.
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Mødepunkt Beslutning

8 Eventuelt Kollekt gennem Mobilepay er kun lovlig, såfremt
det i kirken fremgår, hvilket specifikt formål det
gives til og i hvilken periode.
Mobilepay-kollekt bruges i Brønshøj og Emdrup.

Mødet sluttede kl. 21.20.
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