Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
PU møde 7. januar 2015. Kl. 18.00
Mødested: Provstikontoret

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

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra seneste PU-møde
d. 3.12.2014

Referatet blev godkendt.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3

Nyt fra formand og provst

På et netop afviklet ekstraordinært møde i
Budgetudvalget blev det besluttet at finansiere
kirkebyggeriet ved Sluseholmen til samlet 140 mio
kr. med 15 mio kr. i 2016 og 15 mio kr. i 2017 af
anlægsmidlerne, som sammen med de 40 mio kr. i
henlagte midler vil udgøre halvdelen af den
samlede finansiering. Resten vil man optage som
lån.
Søndag d. 18.1. er der afskedsgudstjeneste for
hospitals- og sognepræst i Grundtvigs Kirke Bodil
Rønnov Due.
Tirsdag d. 20.1. er der afskedsgudstjeneste for
sognepræst i Tingbjerg Ulrich Vogel.

4

Stifts-godkendelse af PUK-årsregnskab 2013
Sag: PUK (949)

Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2013 blev
taget til efterretning.

Stifts godkendelse af PUK regnskab 2013

5

PUK kasseeftersyn 2014
Sag: PUK-revision (1159)

PU noterede sig, at revisors kasseeftersyn for
provstiudvalgskassen (PUK) i 2014 ikke gav
anledning til bemærkninger.

Kasseeftersyn
Referat,07-01-2015
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Mødepunkt

6

Udvidet forvaltningstilsyn i 2014
Sag: Revision, særskilt 2014 (1367)
har i 2014 på provstiets foranledning udført
udvidet tilsyn med Ansgar og Tingbjerg, jf.
vedhæftede skriv.

Beslutning

Beierholm provstirevisors udvidede tilsyn i Ansgar
og Tingbjerg blev gennemgået.
Der blev informeret om de igangsatte initiativer i
Ansgar, og PU følger op herpå til sommer.
PU tog revisors rapport fra Tingbjerg til
efterretning.

Ansgarkirken
Lønninger Tingbjerg

7

Godkendelse af MR-honorarer i Brønshøj
Sag: Honorar til enkeltmandsposter i MR
(1011)

PU godkendte Brønshøjs indstilling til honorarer på
kr. 21.000,- kr for hvert hverv i MR, hvilket er i
overensstemmelse med de beløb, der er afsat i
deres godkendte årsbudget 2015.

Brønshøj: godkendelse af honorar for
nøglepersoner.

8

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

Tingbjerg-ansøgning om midler til dækning af
gamle vedligeholdelsesarbejder

PU stillede sig positivt over for ansøgningen fra
Tingbjerg om økonomisk kompensation, fordi de i
2009 i samråd med daværende PU brugte al
opsparing i deres kirkekasse, herunder
driftsplanmidler, til køb af ny embedsbolig og
dermed sidenhen har været bagud med visse
vedligeholdelsesarbejder.
Ansøgningen blev behandlet som en 5%ansøgning, og der bevilges således:
Udskiftning af blytag med kobbertag kr. 45.000,Udskiftning af tag på skur kr. 38.362,50
Maling af udhæng (sternbræt) på kirkens tag kr.
21.645,Vedr. udskiftning af vinduesparti afventer PU at
modtage to tilbud grundet beløbets størrelse.

9

5%-ansøgninger
Sag: 5%-ansøgninger 2014 (1243)

Husum ansøgning vedr. køleskab i kirken samt
lys på badeværelse Tryggevældevej
Ansøgningsskema 5_ PU TimeLog
Projektbeskrivelse TimeLog

Referat,07-01-2015

PU diskuterede ansøgningen fra Bellahøj-Utterslev
vedr. tidsregistrering af kirkernes
civilregistreringsopgave med 'Timelog'. Den
økonomiske ramme kendes først endeligt, når
deltagerantallet kendes. Målet er at dokumentere
præcist, hvor stor en del af kordegnens tid der
bindes til civilregistrering. Dette set i lyset af
Københavns Kommunes udmelding om, at de
ønsker at overtage civilregistreringsopgaven fra
folkekirken.
PU besluttede at imødekomme Bellahøj-Utterslevs
ansøgning, såfremt der bliver deltagelse fra mindst
5 kirker.
Bellahøj-Utterslev sender en projektbeskrivelse
rundt til alle menighedsråd. Alle menighedsråd
bedes melde tilbage til Bellahøj-Utterslev, om de
ønsker at deltage i opmålingen senest 31. januar.
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Mødepunkt

Beslutning
PU tager derefter endelig stilling til ansøgningen på
næstkommende PU-møde, når den økonomiske
ramme kendes.
PU godkendte Husums ansøgninger om hhv kr.
11.453,- til udskiftning af køleskab i kirken og kr.
10.287,59 til udbedring af lysforhold i
embedsboligen Tryggevældevej.

10

Målsætninger for det kommende års PUarbejde
Sag: Målsætninger 2015 PU (1366)

PU diskuterede visioner og målsætninger, og
punktet sammenfattes på næste møde.

Målsætninger for 2015 PU
Principbeslutninger i PU, rev. 19.12.2014
B-U: Målsætninger til inspiration?
Brønshøj målsætninger/arbejdsplan 2013-2016

11

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

Punktet udskydes til næste møde.

Aspekta workshop-tilbud

12

Årshjul PU
Sag: Aarets gang budget/regnskab (1062)

PU enedes om efterårets PU-møder og frister for
budget- og reviderede regnskabsafleveringer.
Årshjul udsendes til kirkerne snarest.

Årshjul PU 2015 foreløbigt
Budget og regnskab 2015efterår Version1
Budget og regnskab 2015efterårVersion2

13

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 20.45.
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