Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 6. november 2013. Kl. 18.30
Mødested: Provstikontoret

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

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Punkt 11: Godkendelse af budgetter 2014 samt
punkt 12: Nyt fra provsten blev tilføjet.

2

Velkomst og oprids af PUs opgaver
Sag: Nyt PU (1187)
V. Birgit Jensen og Lis Lynge

Følgende PU-opgaver blev opridset:
-Et årshjul over tidsfrister for budgetter og
regnskaber
-PUs kerneopgaver omkring økonomistyring
-Provstiudvalgskassens ('PUK') budget
-5%midler og ansøgning herom

Folder om provstiudvalgets virksomhed

3

Præsentationsrunde

Hvert medlem præsenterede sig.

4

Aftale om fast mødedag

I udgangspunktet afholdes PU-møder fast første
onsdag i måneden kl. 17.30. Dog ikke juli og
august.
Dette gennemtænkes nærmere i fht deadlines i
løbet af året. og justeres evt på næstkommende
møde.

Eksempelvis 1. onsdag i måneden

5

Aftale om mødested
Provstikontoret og/eller på skift i kirkerne

6

Julefrokost og/eller forårsseminar om PUs
målsætning og kompetencer

Referat,06-11-2013

I udgangspunktet er provstikontoret mødestedet, og
efter behov og ønsker holdes mødet i en af
provstiets kirker.
Møde samt julefrokost onsdag d. 4. december.
kl. 17-19 almindeligt PU-møde
kl. 19-: middag og målsætninger.
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Mødepunkt

Beslutning

7

Valg af formand, næstformand og BUrepræsentanter

Efter afstemning blev Birgit Jensen valgt til
formand, og provst Johanne Haastrup blev valgt til
næstformand.
Foruden provsten som født medlem blev Birgit
Jensen og Lis Lynge valgt som BispebjergBrønshøj provstis repræsentanter til
Budgetudvalget.

8

Forretningsorden
Sag: Forretningsorden (1188)

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

Forretningsorden provstiudvalg

9

5%-middelansøgninger
Sag: 5% midler 2013 (922)
Re: Ansøgning om 5%-mdiler til Oldfuxvej
isolering
Grundtvigs ansøgning Oldfuxvej isolering

Ansøgning fra Grundtvigs Kirke på isolering af
Oldfuxvej:
PU valgte at imødekomme ansøgningen med kr.
20.656,25, idet der bevilges kr. 20.000,- i budget
2014 til arbejdet.
Ansgars ansøgning om refusion for udgifter til
kordegns barsel (kr. 105.000,-) samt kr. 10.000,- til
lægeerklæring blev imødekommet.

Ansgar ansøgning 5% midler

10

Overleverede opgaver fra det gamle PU
Herunder analysegruppen vedr. budgetfordeling

Provsten gennemgik det tidligere PUs bevillinger
til kirkerne i 2014 og redegjorde for de større
anlægsarbejder i provstiet pt.
Endvidere blev det tidligere PU's analysegruppes
arbejde med en alternativ budgetmodel ("Torben
Larsen-modellen") fremlagt.

11

Godkendelse af kirkebudgetter 2014

Bellahøj-Utterslev, Brønshøj, Husum, KapernaumTagensbo og Tingbjergs tilrettede budgetter for
2014 blev godkendt.

12

Udsendelse af dagsorden med bilag og
adgang til provstiudvalgsportalen

Dagsorden udsendes fortsat pr mail, foruden at den
forefindes på provstiudvalgsportalen.

13

Meddelselser fra provsten

Provsten orienterede om to vedtægter, som skal
godkendes i BU på næstkommende møde; nemlig
vedtægt for budgetudvalgskassen og for
finansiering af folkekirkens skoletjeneste.
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Mødepunkt
14

Beslutning

Eventuelt
Herunder indsamling af relevante
kontaktoplysninger på medlemmerne

Mødet sluttede kl. 22.15
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