Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 5. december 2018 - d. 05-12-2018 kl. 17:00 til 23:59
Deltagere:
Tilstede: Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev), Inge Lise Pedersen (tilhører Tagensbo), Karen-Marie Olesen
(Grundtvig, formand), Rita Tjell Langeland (Tingbjerg), Siw Sigurdsson (tilhører Tingbjerg), Bettina Birk
Jensen (præsterepræsentant), Steen Hjelmblink (Emdrup), Arne Hippe Hansen (tilhører Husumvold),
Flemming Dalgaard (Brønshøj), Birgit Jensen (Husumvold), Johanne Haastrup (provst), Mogens Havnsø
(tilhører Kapernaum), Ulla Nielsen (Husum)
Referat: Lene Tetzlaff
Karsten Thystrup kom efter mødet og deltog i middagen.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst

Formanden minder om frist for indsendelse af
prisfastsatte anlægsønsker - 15. januar 2019.
6. juni 2019 (sen eftermiddag og fællesspisning) er
der fællesudflugt for alle provstiudvalgsmedlemmer
sammen med budgetudvalget. Mere info følger.
Carl Rosenberg-Desroses har haft sin sidste højmesse
1. søndag i advent. Carl går på pension med
udgangen af januar og afholder ferie indtil da.
Kapernaum har ansat ny præst - Stine Ravnborg Bro
Nissen.
Lånet til Tagensbo indkøb af tjenestebolig er
godkendt i stiftsrådet.

3 - Fælles provstikontor

PU godkender det forhøjede budget for
istandsættelsen af Provstevej.
Mht. finansiering af istandsættelsen af Provstevej
blev det besluttet at søge BU om midlertidig forhøjet
bevilling til PUK-kassen. Det foreslår vi også Nørrebro
at gøre.
Når lejekontrakten er klar, sendes den ud til
mailhøring og (hvis godkendt) underskrives derefter
af formand og provst.
Der skal udfærdiges samarbejdsaftale, som skal
sendes i mailhøring. Af samarbejdsaftalen skal det
fremgå, at man binder sig til lejemålet i x antal år
eller: at man ikke kompenseres for udgifter til

Drøftelse af forhøjet budget til istandsættelse.
Genforhandling af kontrakt.

istandsættelsen, selvom man forlader lejemålet og
udtræder af samarbejdet før afskrivningen er sket
100%.
Byggeudvalget, som består af Steen, Ulla, formand
og provst, har bemyndigelse til at gå videre med
projektet, og mødes med arkitekt for at vælge blandt
tilbudene.
4 - Brønshøj Sognecenter
Flemming Dalgaard orienterer.

5 - 5% ansøgninger
1) Tingbjerg, komfur Diakoniens Hus kr. 5.698
2) Tingbjerg, køkkenudstyr kr. 12.133
Sager:
5% ansøgninger - 2018 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti
(2018 - 6749)
Bilag:
Ansøgning 5%-midler, komfur, Tingbjerg, 5%
ansøgning køkkenudstyr Tingbjerg

6 - Eventuelt

7 - Referat

Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde 5. december 2018
(2018 - 35660)
Bilag:
Referat fra PU-møde 5. december 2018 - 1. udgave

Der skal snart afholdes møde med sidste forhandling
om ekstra udgifter. Man håber på et tilfredsstillende
forlig. Byggeriet bliver efter planen kun ca. 10 dage
forsinket (mest pga vejrlig), og et udvalg er i gang
med at planlægge indvielse for menighed,
brugergrupper og alle interesserede.
Planlægningsgruppen vedr. præstegårdshave og
udenomsområder arbejder på en løsning, som
tilfredsstiller alle brugere.
Nedenstående ansøgninger fra Tingbjerg blev
imødekommet med det ansøgte beløb.
1) Tingbjerg, komfur Diakoniens Hus kr. 5.698
2) Tingbjerg, køkkenudstyr kr. 12.133

