Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 6. oktober 2014. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

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

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra sidste møde d.
3.9.2014

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Provsten orienterede om lønforhandling for
præster, som pågår nu.
Det blev diskuteret, hvorvidt provstiet bør
fremrykke fristen for første budgetindmelding til
juni for at sikre bedre tid til budgetforberedelse,
men der var ikke stemning for dette.
Skattefri godtgørelse: Provsten gjorde opmærksom
på, at man ikke som MR-medlem kan modtage
godtgørelse, hvis man tillige modtager honorar.
Godtgørelsen må kun modsvare en reel udgift, ikke
tildeles som standardtilskud.
Husk at alle MR kan gøre brug af Selskabet for
kirkelig kunst til rådgivning vedr. udsmykning og
indretning i kirkerne, se www.kirkeligkunst.dk.
Provsten har bevilget kursusudgift på i alt kr. 250,til sognepræst Iben Sørensen fra PUKs
efteruddannelsespulje.

4

PUK revideret regnskab 2013
Sag: PUK (949)

PU tog revisors protokollat for PUK årsregnskab
2013 til efterretning og underskrev det.

PUK revisionsprotokollat 2013
Revisors påtegning PUK 2013
PUK tiltrædelsesprotokol
Referat,06-10-2014
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5

Budget 2015
Sag: Budget 2015 (1257)
Gennemgang og godkendelse af kirkernes
budget 2015

Beslutning

PU behandlede kirkernes budgetter for 2015 og
godkendte følgende:
Husum, Husumvold, Kapernaum-Tagensbo og
Tingbjerg (forudsat at et par supplerende
oplysninger eftersendes).

Ansgar budget 2015
For de øvrige budgetter udbeder PU sig yderligere
information og/eller rettelser før godkendelse.
Bellahøj-Utterslev budget 15
B-U budget 2015

Frist for fremsendelse af nyt budget (to stk
papirbudget med underskrifter samt elektronisk
indlæsning) er d. 29. oktober. Menighedsrådene
bedes indrette deres mødeafholdelse efter, at fristen
kan overholdes.

Brønshøj Budget 2015
Emdrup budget 2015
Grundtvigs budget 2015
Budget 2015 - Husum
Husumvold budget 2015
Kapernaum-Tagensbo budget 2015
Tingbjerg budget 2015

6

Godkendelse af reviderede kirkeregnskaber
2013

Punktet udskydes til næste PU-møde, men
proceduren for MRs og PUs behandling af
reviderede regnskaber blev gennemgået.

7

Størrelse af bindende stiftsbidrag
Sag: Stiftsråd (1206) - Københavns Stift
Stiftsrådet har bedt provstiudvalgene tage
stilling til eventuel forhøjelse af det bindende
stiftsbidrag til 1,0 %.

PU besluttede at indstille til, at det bindende
stiftsbidrag ikke skal forhøjes til 1,0 %.

Bindende stiftsbidrag

8

Orientering vedr. salg af Utterslev Kirke

Referat,06-10-2014

Utterslev Kirke er blevet solgt til Nordvestkirken
(frikirke) til 6,5 mio kr. med overdragelse d. 15.
oktober. Endelig opgørelse af udgifter og provenue
behandles og besluttes på næste PU-møde.
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9

5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)
5%-midler pr 25.09.2014.xlsx
VS: 5% midler - Birgitte - nyt fyr installeret.
Ansgar ansøgning: Udskiftning af fyr Mågevej
1
Ansøgning 5 % midler fra Bellahøj-Utterslev
sogn
RE: Svar til Brønshøj vedr. 5%-ansøgning om
istandsættelsesudgifter på Brønshøj Kirkevej
Grundtvigs: Ny vaskemaskine Emdrup Engvej

Beslutning
Ansgars ansøgning vedr. udskiftning af fyr i
embedsboligen Mågevej 1 til kr. 57.447,20: PU
besluttede at imødekomme ansøgningen, men
påpegede, at der - som generelt vedtaget - burde
have været indhentet to tilbud.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning om udskiftning af
varmeunit på embedsboligen Dortheavej 70 til kr.
82.087,50: PU besluttede at imødekomme
ansøgningen.
Brønshøjs ansøgning fra sidste PU-møde vedr.
istandsættelse af embedsboligen Brønshøj Kirkevej
6 til kr. 364.405,43: PU besluttede at imødekomme
ansøgningen.
Grundtvigs ansøgning om udskiftning af
vaskemaskine i embedsboligen Emdrup Engvej til
kr. 3.818,95: PU besluttede at imødekomme
ansøgningen.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning (på vegne af flere
menighedsråd) vedr. implementering af KirkeWebs
smartphone-pakkeløsning til kr. 65.280,-: PU
besluttede at imødekomme ansøgningen.

5% ansøgning kirkeweb mobilløsning

10

Husum låneafdrag på stiftslån til ny
embedsbolig
Sag: Ny embedsbolig (1286) - Husum Sogn

PU påtegnede Husums forslag om låneafvikling
(over 2 rater i juni og december 2015 a hver 2,5
mio. kr) med anbefaling.

[Dok.nr.:92335/14] Svar til Husum sogns
menighedsråd på ansøgning om et lån af
stiftsmidlerne på 5 mio. kr.
Køb af tjenestebolig/låneafvikling

11

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.00.
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