Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 3. september 2014. Kl. 17.30
Mødested: Provstikontoret

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

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 4.6.2014

Referatet blev godkendt.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

Formanden bød velkommen til nyt PU-medlem
Flemming Dalgaard Hansen fra Brønshøjs
menighedsråd , som 1.9.2014 indtrådte i Kirsten
Lund Larsens sted.
BU har godkendt Bispebjerg-Brønshøj Provstis
anlægsønsker for 2015 på samlet knapt 15 mio kr,
jf. vedhæftede oversigt.
Provsten tog fat i en henvendelse på
budgetsamrådet d. 4. juni fra MR-fmd. i Husum
Børge Rossing omkring præmisserne for
grundbevillinger til provstiets kirker. PU enedes
om at opfordre interesserede i menighedsrådene til
at deltage i en analysegruppe omkring
grundfordelingen af ligningsmidler - inklusiv at
dele udgiften til eventuel konsulentbistand hertil.
Provsten har fra PUK bevilget sogne- og
hospitalspræst Karsten Thomsen kr. 1517,- til
transportudgifter til en konference.
Provstisekretæren er af PUK bevilget
kursusdeltagelse i provstisekretærernes årsmøde
(kr. 4.800).
Provsten orienterede om Stiftsrådets godkendelse
af et lån på 5 mio. kr. i Stiftsmidler til Husum til
køb af ny embedsbolig. I provstiets samlede
anlægsbevilling for 2015 på knapt 15 mio. kr er
inkluderet en bevilling til Husums nye
embedsbolig. Lånet bliver dermed tilbagebetalt i
løbet af 2015.

4

Budget 2015
Sag: Budget 2015: særlige indsatsområder

Referat,03-09-2014

PU diskuterede forskellige budgetscenarier og
enedes om følgende:
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

(1262)
Budgetoversigt15, 270814.xls
Lis Lynge: Ansøgning vedr. finansiering af
fælles KirkeWeb-smartphoneløsning
Særlige indsatsområder 2015, rev. 25.8.14.xlsx
Budget 15 A.xlsx
Budget 15 B.xlsx
Budget 15 C.xlsx
Budget 15 D.xlsx

Fremskrivningsprocent for løn 2 %.
Fremskrivningsprocent for øvrig drift 1,5 %.
Fremskrivningsprocent for driftsplan 2 %.
Beskæring af særlige indsatsområder, således at
følgende bevilges:
Ansgar:
Bethlehem City krybbespil (kr. 44.500,-)
Bellahøj-Utterslev:
Kvalitetsløft foredragsholdere mv. (kr.15.000,-)
Legestue + babysalmesang (kr.15.000,-)
Gudstjenesteworkshop (kr.10.000,-)
Styrkelse af frivillige (kr.15.000,-)
Brønshøj:
Skole/kirke-samarbejde (kr.15.000,-)
Undersøgelse af frivillighed (kr. 20.000,-)
'Mellemgruppen' (kr.20.000,-)
Emdrup:
Uddannelse af frivillige (kr.25.000,-)
Undervisning forhøjet med kr.10.000,Grundtvigs:
Børneteater (Kr.30.000,-)
Efterdåbs-arrangementer (kr.35.000,-)
Info-materiale turister (kr.17.174,-)
Tilskud jubilæum 0,Husum + Husumvold:
Børnekor 3-6.klasse (kr.50.000,-)
Kapernaum-Tagensbo:
T: Kor for alle (kr.25.000,-)
T: Integration: 'Åbent hus' (kr.30.000,-)
K: Koncerter (Kr.10.000,-)
K: Voksenudd.+udv. spaghettigudstj. (Kr.20.000,-)
Tingbjerg:
Socialrådgivertj. m Bellahøj-Utterslev og evt.
Ansgar (kr.150.000,-)
Integration/diakoni 0,Som det fremgår, har PU valgt at afsætte 150.000
kr til en kollektiv socialrådgivertjeneste i provstiet
med base i Tingbjerg og Bellahøj-Utterslev og evt.
Ansgar. Det forventes, at disse kirker yder et
egetbidrag på mindst 50.000 kr samt lokaler.
Tjenesten bør oprettes som en projektansættelse.
Tidligere bevilgede særlige indsatsområder bliver
fra 2015 tillagt den faste driftsbevilling.
Fra budget 2015 og frem bliver der oprettet en
særlig driftsplan for embedsboliger på kr. 30.000,pr bolig (med mulighed for at omfordele internt
mellem et menighedsråds embedsboliger).

Referat,03-09-2014

PU valgte at undlade at modregne Husumvolds og
Kapernaum-Tagensbos overskud i regnskab 2013,
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning
da midlerne forventes at dække nødvendige
renoveringsarbejder samt tilskud til Tagensbos
driftsplan, som har været tilbageholdt tidligere pga
mulig lukning.

5

Ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2014 (1244)

PU godkendte provstisekretærens ansøgning om at
gå ned i arbejdstid fra 30 til 25 timer i ét år fra 1.
august 2014 til 31. juli 2015.

Ansøgning nedsat arbejdstid

PU godkendte provstens ansøgning på kr. 17.750,til et coachingforløb.

Ansøgning til forløb med coach

6

PUK-budget 2015
Sag: PUK (949)

Budgettet blev godkendt.

PUK-budget 2015

7

Kvartalsrapporter
Sag: PUK (949)

PUK 2. kvartalsrapport blev godkendt.

PUK 2. kvartal

8

Brønshøjs nye sognecenter
Sag: Brønshøj ny sognecenter (967) Brønshøj Sogn

PU besluttede at godkende projektet.

Nyt sognecenter - Brønshøj

9

5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)
5%-midler pr 2.7.2014

PU besluttede at udskyde behandlingen af
Brønshøjs ansøgning om kr. 364.405,43 til
istandsættelse af embedsboligen Brønshøj
Kirkevejs kælder, hoveddør og varmeanlæg, idet
man afventer to tilbud.

5%-ansøgning Brønshøj: Opfølgning på
indflytningssyn/provstesyn, Præstegården
Brønshøj Kirkevej 6

PU besluttede at imødekomme Husums ansøgning
om kr. 294.000,- til yderligere fundamentering
under kommende tilbygning pga ustabile
jordbundsforhold.

Opfølgning på indflytningssyn/provstesyn,
Præstegården Brønshøj Kirkevej 6
Husum ansøgning vedr. merudgift pilotering
Husum byggesag pilotering
Referat,03-09-2014

PU besluttede at imødekomme Bellahøj-Utterslevs
ansøgning om dækning af ekstraudgifter ved
tidligere ungdomspræst Rikke Vedel Hansens
ansættelse i 2010-2013 på i alt kr. 124.168,06.
OBS: Ansøgning blev ikke fremsendt som en
specifik 5%-ansøgning, men PU valgte at behandle
den som en sådan.
5%-lånet til Bellahøj-Utterslevs advokatudgifter
forventes tilbagebetalt, når Utterslev Kirke er solgt.
Side: 3

Mødepunkt
Husum byggesag pilotering

forventes tilbagebetalt, når Utterslev Kirke er solgt.

Ansgar 2 stk 5% ansøgninger: trappe + forplads

PU besluttede at afvente behandlingen af Ansgars
to ansøgninger om hhv. udbedring af trappe og
grundhældning mv ved embedsboligen Mågevej 1
samt fremtidssikring mod vandskade ved kirkens
køkkenside, indtil provstiarkitekten har vurderet
behovet.

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Ansøgning vedr. lønopgørelse for sognepræst
Rikke Vedel Hansen

10

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20.45.

Referat,03-09-2014

Side: 4

