
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 9. januar 2019 - d. 09-01-2019 kl. 17:00 til 23:59

Deltagere:

Tilstede: Lis Lynge (Bellahøj-Utterslev), Karen-Marie Olesen (Grundtvig, formand), Rita Tjell Langeland
(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), Karsten Thystrup (Ansgar), Peter Ring (tilhører Ansgar)
Afbud: Inge Lise Pedersen (tilhører Tagensbo)
Referat: Lene Tetzlaff
 

Mødepunkt Referat

1 - Underskrift af referat fra mødet 5.12.18

 

Referatet fra 5.12.18 blev underskrevet. 

2 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt p
kt. 11 "Ansøgning fra Kapernaumskirken om at måtte
beholde provenu fra salg af embedsbolig" . Eventuelt
rykkes til pkt. 12

3 - Nyt fra formand og provst

 

Fælles provstikontor: Det blev besluttet, at lejekontr
akten ikke skal ud til fornyet godkendelse, da det kun
er datoer, der bliver ændret fra sidste godkendelse. S
amarbejdsaftalen skal ud til mail-godkendelse. Der e
r en forventning om, at aftalerne falder på plads.

4 - Indledende drøftelse vedr. budget 2020

 

Der var en indledende drøftelse om:
finansiering af lokalfinansieret præst
budgetsikkerhed
omfordelingspulje
pulje til samarbejder i provstiet

5 - Brønshøj sognecenter

 Flemming Dalgaard orienterer.

Arbejdet følger nogenlunde tidsplanen. Der skal afho
ldes møde mellem bygherre og entreprenør for at nå
til enighed om økonomien ifht ekstra udgifter. Der fo
rventes indvielse sidste søndag i marts. Det foreslås a
t menighedsrådet antager en advokat. 

6 - Afstemning Det blev enstemmigt vedtaget, at Karsten Thystrup k
an udtræde af provstiudvalget. 



Afstemning om hvorvidt Karsten Thystrup kan udtræ
de af provstiudvalget den 9.1.19

Sager:
PU 2018-2022 (2018 - 12877)

Bilag:
Udtræden af PU 9 januar 2019

7 - Afstemning

Afstemning om hvorvidt Salika Mørk Hjernø kan frita
ges for at indtræde i provstiudvalget.

Sager:
PU 2018-2022 (2018 - 12877)

Bilag:
Salika Udtræden af PU 9 januar 2019

Det blev enstemmigt vedtaget, at Salika Mørk Hjernø
fritages fra at indtræde i provstiudvalget. 

8 - Afstemning

Afstemning om hvorvidt provstiudvalget skal indstill
e til biskoppen at fortsætte med 7 medlemmer eller 
der skal udskrives suppleringsvalg.

Det blev enstemmigt vedtaget at indstille til biskopp
en at fortsætte med 7 medlemmer i provstiudvalget f
rem til næste ordinære valg. 

9 - Seminar om menighedsopbygning

 

Sager:
Seminar om menighedsopbygning (2019 - 1728)

Bilag:
Punkt til dagsordenen, vollsmose Povl Götke

Johanne og Lis aftaler et møde med Per Vibskov for a
t planlægge et fælles seminar om menighedsopbygni
ng med Povl Götke. 

10 - 5% ansøgninger

Ansøgning fra Brønshøj om optagelse af lån i 5% midl
erne - bilag eftersendes
 
Ansøgning fra Brønshøj vedr. AV-udstyr - bilag efters
endes.

Sager:
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti 
(2019 - 622)
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti 
(2019 - 622)

5% ansøgning fra Brønshøj om optagelse af lån i 5% 
midlerne på kr. 1.500.000 blev godkendt. Dog afsøge
s alternative lånemuligheder, da likviditeten i 5% mid
lerne vil blive lille. De 1.500.000 kr., man forventede 
at få fra kirke- og præstegårdsmidlerne, har været en
del af det godkendte budget fra starten, men kirkemi
nisteriet oplyser nu, at fonden ikke kan opløses. BU a
nsøges om forhøjelse af lånet i stiftsmidlerne, når de
t officielle svar fra kirkeministeriet er modtaget.
Ansøgning fra Brønshøj vedr. AV-udstyr til kr. 622.50
0 blev imødekommet med et ønske om at tilbuddet g
ennemgås for at på evt. besparelser.
 



5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti 
(2019 - 622)

Bilag:
5%-midler 9.1.19, Ans.skema 5% midler-Sognecenter
AV udstyr, Tilbud på nyt AV udstyr til sognehus, 2700
Brønshøj Kirke - tilbud sognecenter 14122018, Ans.sk
ema 5% midler-Sognecenter- Kirke-præstegårdsmidl
er

11 - Ansøgning fra Kapernaumskirken om at måtte 
beholde provenue fra salg af embedsbolig

 

Sager:
Tjenestebolig - Kapernaum - Hvidkildevej 77 (2018 - 
33818)

Bilag:
Ansøgning fra Kapernaumskirkens menighedsråd.

Ansøgningen fra Kapernaum om at beholde provenu 
fa salg af embedsbolig blev imødekommet under for
udsætning af at pengene går til anlægsarbejder. Tilg
ængelighedspuljen skal ansøges om tilskud til udven
dig trappe og lift. Provst og provstiarkitekt følger byg
geprojekterne.

12 - Eventuelt
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