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Mødested: Bellahøj Kirke

Til stede: Birgit Jensen (fmd.), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Lis Lynge Nielsen, Flemming
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Tilhører: Siw Sigurdsson

Referent: Eva Fryklund (provstisekretær)

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat af seneste PU-møde
29.4.2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet følgende senere indkomne bilag til
dagsordenen:

Under pkt 5: Opmåling af kordegnestilling i
Brønshøj.

Under pkt. 6: 5%-ansøgning fra Brønshøj vedr.
oversvømmelsessikring af embedsboligen på
Valløvej.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

3 Nyt fra formand og provst Provsten orienterede fra seneste møde i BU
(budgetudvalget), Stiftsrådet vil tage initiativ til
møde med BU for at sammenholde idéudvikling i
fk med økonomiske ressourcer.
Der er endnu ikke vedtaget anlægsbevillinger til
provstierne, men et udvalg er nedsat til at
finkæmme og nedbarbere provstiernes
anlægsønsker, så de svarer til det beløb, der er til
rådighed. Lis Lynge sidder i udvalget fra vort
provsti.

Analysegruppen, som er nedsat blandt
menighedsrødder i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, og
som har som mål at udvikle retfærdige og
transparente kriterier for fordelingen af
ligningsmidler mellem kirkerne, har haft sit første
møde. Hertil var inviteret provst for Lejre Provsti
Lars Munch, som redegjorde for udviklingen af
deres nye analysemodel for økonomisk fordeling.
Analysegruppens sekretariat (provst og
provstisekretær) arbejder videre efter aftalt
kommissorium.

2. pinsedags fællesgudstjeneste: Provsten
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forespurgte, om det kunne være en idé på skift at
lade menighedsrådene, ikke blot præsterne og
enkelte funktionærer, stå for planlægningen af
arrangementet. Planlægningen har hidtil været
meget præstestyret, og det ville også gøre
funktionærernes pligt og opgaver mere indlysende,
hvis deres arbejdsgiver er med til at planlægge.

Radonopmåling: Radonmålerne i embedsboliger og
kontorer er indsamlet og analyseres pt. Vi forventer
en rapport om resultaterne i sensommeren.

Provsten har bevilget kr. 2.670,- til hospitalspræst
Karsten Thomsens interviewundersøgelse blandt
hospitalspersonaler. Midlerne er gået til aflønning
af en hospitalssekretær for at transkribere
interviewene, som er brugt i hans Masteropgave.
PU foreslog, at Karsten Thomsen til gengæld holdt
et fyraftensmøde i provstiet, hvor han kunne
fortælle om emnet for sin opgave.

4 Årsregnskaber 2014
Sag: Regnskab 2014 (1376)

B-U nyt årsregnskab 2014

Brønshøj svar vedr. spørgsmål til regnskab
2014

Brønshøj anlægsskema

Grundtvigs nye regnskabsforklaringer

PU førstebehandlede Bellahøj-Utterslevs nye
årsregnskab 2014 og godkendte herunder deres
forslag til dels disponering af frie midler (i alt kr.
708.536,93), herunder kr. 434.036,96 til inventar
efter ombygningen, dels ønsket om at reservere
driftsplanmidler (kr. 409.547,68) til ombygningen.

PU behandlede og godkendte endvidere nye
regnskabsforklaringer fra Brønshøj med anmodning
om disponering af frie midler (kr 135.867) til
opsparing til inventar samt nye
regnskabsforklaringer fra Grundtvigs, herunder
ønske om disponering af frie midler (kr 178.925) til
anlægsarbejdet gelænder i tårn.

5 Budget 2016
Sag: Budget 2016 (1380)

K-T: Kordegne-opnormering

Budget 2016 løn 0,45% rev. 24.6.15.xlsx

Budget 2016 løn 0%.xlsx

Opmåling af kordegnestilling Brønshøj mhp
budget 2016

PU godkendte Kapernaum-Tagensbos ansøgning
om ekstra midler (100.000 kr) til
kordegneopnormering i budget 2016.

PU behandlede Brønshøjs tilsvarende ønske om
tilskud til kordegnestillingen med udgangspunkt i
en stillingsopmåling. Brønshøj har i en periode selv
finansieret ekstra arbejdskraft (ca kr. 100.000 pa)
for at aflaste kordegnen 10 timer/ugen, og efter
opmålingen vil dette forøges til 41 % stilling,
svarende til en merudgift på ca kr.150.000. Herfra
skal trækkes ca 20.000,- kr, som fremadrettet
spares på kordegnevikarbudgettet, dvs netto
130.000,- kr.
PU besluttede på baggrund heraf at imødekomme
Brønshøjs merudgifter delvist, idet Brønshøj fortsat
selv må finansiere halvdelen af den nuværende
merudgift (= kr. 50.000), mens PU fra 2016-
budgettet bevilger kr. 80.000,- (130.000 - 50.000)
ekstra i lønmidler.
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PU drøftede endvidere dannelsen af et budget
særskilt til hospitalspræsterne fra 2016, idet der
efter fusionen af BBH og Frb. Hospital er kommet
tre præster i hospitalsteamet. Der er ikke midler i
sundhedsvæsenet til andet end møbleret kontor, så
driftsmidler til deres virke skal finansieres af
folkekirken.
PU enedes om i budget 2016 at øremærke kr.
55.000 til de tre præsters samlede udgifter til
efteruddannelse, tekniske hjælpemidler,
kontorhold, fordragsarrangementer for
hospitalspersonalet mv., samt kr. 15.000,- til
musikledsagelse til gudstjenester.

Med ovenstående bevillinger in mente drøftede PU
to scenarier for samlet provstibudget; ét med en
lønfremskrivning på 0,45 % (og øvrig drift 1,1 %),
og ét med en lønfremskrivning på 0,0 % (og øvrig
drift fortsat 1,1 %) efter seneste udmedlinger om
negativ lønfremskrivning fra Kirkeministeriet.
Det blev besluttet, at budgettet med
lønfremskrivning på 0,45 % vil udgøre PUs
arbejdsbudget frem mod næste møde d. 26. august,
hvor budgettet fastlægges endeligt.

6 5%-ansøgninger
Sag: 5%-midler 2015 (1369)

Indretning - Nybyg Husum

Brønshøj regnvandssikring Valløvej

PU godkendte Husums uddybede ansøgning om kr.
143.291,88 til møblering af de tre rum i
nybygningen.

PU godkendte Brønshøjs ansøgning om kr.
45.000,- til sikring mod oversvømmelse i
embedsboligen på Valløvej.

7 Andre ansøgninger til PU
Sag: Ansøgninger til PU 2015 (1404)

Brønshøj: Biregnskab kirkekalkning

B-U: Anmodning om udsættelse af årligt syn

PU godkendte Brønshøjs ansøgning om
disponering af overskud fra anlægsarbejdet
kalkning af kirke til hhv renovering af varmeanlæg
(kr. 319.356,39) og opsparing (kr. 375.409,75) til
inventar i nyt sognecenter.

PU godkendte Bellahøj-Utterslevs anmodning om
at udskyde syn over Bellahøj Kirke pga forestående
ombygning, men klargjorde, at syn over
embedsboliger skal afholdes rettidigt.

8 PUK-budget 2016
Sag: PUK (949)

PUK budget 2016

PU diskuterede udvalgte budgetposter i PUK-
budget 2016, som vedrører indsatsområder såsom
opsparing til præsters fælles internatkursus i 2017,
præsters  individuelle efteruddannelse, tilskud til
bedring af psykisk arbejdsmiljø i sognene, fælles
temadag for alle MR i provstiet, særskilt revision
etc. Dette med henblik på mundtlig præsentation af
foreløbigt PUK-budget på budgetsamrådet lige
bagefter.
Det endelige PUK-budget lægges på provstiets
hjemmeside efter godkendelse til efteråret.
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9 Kvartalsrapporter 1. kvartal
Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2015 (1423)

Husum - kvartalsrapport

PU besluttede at udbede sig forklaring på, hvorfor
Husum MR allerede har modtaget 60 % af
årsligningen efter 1. kvartal, ifølge
kvartalsrapporten.

10 Orgel-renovering Kapernaum
Sag: Orgel-renovering (1107) - Kapernaums
Sogn

Ansøning til Københavns Stiftøvrighed via
bispebjerg-broenshoej.provsti

PU besluttede at bede Kapernaum-Tagensbo om at
vente med ansøgningen om orgelrenovering, og
sende den ind sammen med ansøgningen om
renovering af hele kirken.

11 Minikonference om 'Mere kirke for
pengene'?
Sag: Landsforeningen af menighedsråd
(1110)

Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene

PU besluttede at tage imod tilbuddet fra
Landsforeningen af Menighedsråd om at afholde en
minikonference om 'Mere kirke for pengene', evt i
samarbejde med et eller flere naboprovstier.
Forventeligt i det tidlige forår 2016.

12 Eventuelt Provsten gjorde reklame for Himmelske Dage i
København i 2016 og opfordrede alle til at holde
sig orienteret på himmelskedage.dk og evt byde ind
med arrangementer og frivillig arbejdskraft.
Provsten gjorde endvidere opmærksom på, at det
nu er givet frit ud at afholde arrangementer lokalt i
sognene om torsdagen i de Himmelske Dage.

Mødet sluttede kl. 18.40.
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