Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 7. maj 2014. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

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

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 3.4.2014

Referatet blev godkendt.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

PUs planlagte kursus om udviklingstendenser i
folkekirken d. 30. april blev aflyst pga for få
tilmeldte.
Formen på fremtidige fælles arrangementer blev
diskuteret, og det blev understreget, at de enkelte
PU-medlemmer har et ansvar for at formidle nyt fra
PU til deres respektive menighedsråd.
Provsten gjorde opmærksom på, at en gudstjeneste
ikke kan aflyses uden tilladelse fra biskoppen.
Præsterne forventes ikke at afholde ferie i de
kirkelige højtider, men at deltage heri.

4

Budget 2015 anlægsønsker fortsat
Sag: Budget 2015 (1257)

A) Formandskabet indstillede vedhæftede oversigt
over anlægsønsker til BU
PU godkendte denne oversigt.

BB - Anlægsønsker, rev.
Budget 2015-oversigt
B-Us oplæg til besparelse

B) Formandskabet indstillede til afstemning vedr.
besparelse i budget 2015 på Bellahøj-Utterslevs
drift i forbindelse med lukning af Utterslev Kirke:
1: Kr. 600.000,- (Bellahøj-Utterslevs eget estimat
på besparelse på drift ved kirkelukning)
2: Kr. 800.000,- (dvs i alt et budget på kr.
5.400.408,- til løn og drift til Bellahøj-Utterslev
sogn)
3: Kr. 1.071.289,- (Bevilget til drift af Utterslev
Kirke i 2014 og det gamle PUs udgangspunkt)
PU enedes om, at Bellahøj-Utterslev i 2015 skal
spare kr. 600.000,- på drift. PU forventer til
gengæld at finde besparelser på Bellahøj-Utterslevs
ønsker til særlige indsatsområder, jf. pkt. 5.
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Mødepunkt

5

Budget 2015 særlige indsatsområder
Sag: Budget 2015: særlige indsatsområder
(1262)
Gennemgang og drøftelse forud for
fremlæggelse på budgetsamråd 4. juni (de
særlige indsatsområder evalueres typisk efter to
års bevilling). Endelig beslutning træffes først
på PU-møde primo september 2014.
Særlige indsatsområder 2015

Beslutning

PU gennemgik kirkernes ønsker. Der blev ikke
truffet endelige beslutninger, men det stod klart, at
der vil ske en beskæring af ønskerne til forventeligt
ca det halve. Heraf vil en væsentlig reduktion
komme fra Bellahøj-Utterslevs ønsker, jf. pkt. 4.
PU var allerede nu enig om, at Tingbjergs ønske
om opnormering af sognemedhjælperstillingen
hører under opnormering af fastansatte, hvortil der
ikke kan søges midler under særlige
indsatsområder.

Indsatsområder fra Bellahøj - Utterslev sogn.
Brønshøj
Emdrup ansøgning om særlige indsatsområder
Ansøgninger fra Grundtvigs Kirke til provstiets
pulje med midler til særlig aktitivitet
Husum + Husumvold
K-T særlige indsatsområder
Tingbjerg

6

Kirkeregnskaber 2013 (ikke-reviderede)
Sag: Regnskab 2013 (1250)
(Regnskaberne med bilag udsendt særskilt)
Første gennemgang af regnskaberne. Endelig
godkendelse sker først efter revision på PUmødet 8. oktober.
Der skal dog allerede nu tages stilling til ønsker
om disponering af frie midler fra BellahøjUtterslev, Emdrup, Grundtvigs, Husumvold og
Kapernaum-Tagensbo.

PU traf en principiel beslutning om, at man fortsat
vil have fokus på grundige regnskabsforklaringer,
samt at kirkerne gerne må ansøge om disponering
af frie midler i selve regnskabet.
PU gav forhåndstilsagn om godkendelse af
Bellahøj-Utterslevs forslag til disponering af frie
midler: tilbagebetaling af 5%-lån (kr. 152.489,80),
div. aktiviteter (kr 23.413,29) samt ombygning af
lydanlæg (pris ukendt), alternativt opsparing til
inventar efter ombygning.

Regnskab 2013 noter

PU gav forhåndstilsagn om godkendelse af
Emdrups forslag til disponering af frie midler:
mørklægning over alter (kr. 25.500,-) og sangbøger
(kr. 13.000,-).

Ansgar regnskab 2013

PU gav Grundtvig tilladelse til overførsel af
overskud på kr.64.564,- fra anlæg til drift.

Ansgar bilag 3

PU udbeder sig prisfastsættelse på de samlede
omkostninger ved Husumvolds ønsker til
disponering af frie midler.
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Mødepunkt
B-U 2013 (forkert cvr)
B-U 2013 bilag 3
B-U: Bilag årsregnskab

Beslutning
PU afventer en fornyet ansøgning om disponering
af frie midler fra Kapernaum-Tagensbo, idet
tillægs-regnskabsforklaringen, hvori der redegøres
for frie midler, var tvetydig.
PU vedtog at indhente svar på de af provstiet
stillede spørgsmål til kirkernes
regnskabsforklaringer.

B-U Ungdomskirke-biregnskab 2013
B-U: Rikke Vedel biregnskab 2013
Brønshøj 2013 godkendt 25.3.14
Brønshøj bilag 3
Emdrup 2013
Emdrup bilag 3
Emdrup bilag til årsregnskab
Grundtvigs 2013
Grundtvigs bilag 3
diverse bilag til årsregnskab 2013 for
Grundtvigs Kirke
Husum 2013
Husum bilag 3
Husum bi-regnskaber til Regnskab 2013
Husumvold 2013
Husumvold bilag 3
Husumvold bilag
K-T 2013
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Beslutning

K-T bilag 3
K-T: Tillæg til regnskab 2013
K-T: Styring af anlæg 2013
Tingbjerg 2013
Tingbjerg bilag 3
Tingbjerg Bilag til årsregnskab 2013
Tingbjerg regnskab for særlige indsatsområder
for 2013 + støtte til menighedsplejen
Tingbjerg nyt regnskab særlige indsatsområder
Tingbjerg Styring anlægsaktiviteter Gældende.xls

7

Betænkning 1544
Sag: Høring: Betænkning 1544 om
Folkekirkens styre (1284) - Kirkeministeriet

Sammenfatning af betænkning 1544

PU mener, at lovforslaget efter flertallet af USMS’
anbefaling ligger i god forlængelse af, at fk skal få
mere selvbestemmelse og tage mere ansvar for sine
ressourcer.
PU kan se fordelen ved, at udvalget er mindre, men
er bekymrede for den demokratiske legitimitet: dels
at det er ’Tordenskjolds soldater’, der vil optage
pladserne i fællesudvalget, dels at det teologiske
landskab ikke er tilstrækkeligt dækket ind.
PU mener, at lovforslaget efter flertallet af USMS’
anbefaling ligger i god forlængelse af, at fk skal få
mere selvbestemmelse og tage mere ansvar for
egne forhold.
Generelt ønsker PU at gøre KM opmærksom på, at
høringsfristerne er for korte ift. det demokratiske
system i fk.

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

PU godkendte el/varmeaftale for Peter Nejsum.

Høringsbrev og høringsliste Betænkning om
Folkekirkens styre
Betænkning 1544

8

PU tilsluttede sig indstillingen fra underudvalget til
et høringssvar.
Indholdet af PU's høringssvar bliver således:

Peter Nejsum varmebidrag

9

5%-ansøgninger
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PU godkendte Brønshøjs ansøgning på kr.
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Mødepunkt
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

Beslutning
322.736,- til dækning af yderligere udgift ved
istandsættelse af Brønshøj Kirkevej 6.

5%-midler pr 25.04.2014.xlsx
Brønshøj vedr. embedsboligrenovering
Slutregnskab renovering Brønshøj Kirkevej 6
(bilag til ansøgning)

10

Andre ansøgninger
Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)
K-T ansøgning vedr. restbeløb v. udgift for
psykisk arbejdsmiljø

11

Kvartalsrapporter
Sag: Kvartalsrapporter 1. kv. 2014 (1283)

Vedr. Kapernaum-Tagensbos ansøgning om
økonomisk støtte til udgift til
arbejdsmiljøkonsulent:
PU besluttede, at restbeløbet ud over de allerede af
PUK bevilgede kr. 25.000,- dækkes af kirkekassens
frie midler.

PUK 1. kvartalsrapport blev godkendt.

PUK 1. kvartalsrapport 2014

12

Forberedelse af budgetsamråd, herunder
kirkers målsætninger

PU drøftede form og mulige eksterne oplæg på
budgetsamrådet d. 4. juni omkring kirkernes
målsætninger.

13

KirkeWeb
Sag: KirkeWeb (982)
Fælles provstihenvendelse på baggrund af
KirkeWebs seneste tilbud om
smartphoneløsning?

Provsten indsamler input fra præsterne på
provstikonvent om behovet for en KirkeWebsmartphoneløsning og retter siden henvendelse til
KirkeWeb med henblik på reduktion af prisen på
deres tilbud.

Fwd: Ny Mobilpakke til jeres KirkeWeb

14

Eventuelt

Idéer til temaer for et BU-seminar: Mere
gennemsigtige kriterier for fordeling af
ligningsmidler blandt stiftets provstier.

Mødet sluttede kl. 22.00.
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