
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 6. marts 2019 - d. 06-03-2019 kl. 17:00 til 23:59

Deltagere: Flemming Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Ulla Anne Nielsen, Rita Tjell
Langeland, Bettina Birk Jensen, Johanne Haastrup, Lis Lynge Nielsen
Afbud: Arne Hippe Hansen

Tilstede udover PU-medlemmer: Inge Lise Pedersen (Tagensbo), Mogens Havnsøe (Kapernaum) 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Nyt fra formand og provst

 

Der er underskrevet lejekontrakt vedr. lokalerne
på Provstevej  pr. 1. marts, og entreprisekontrakt er
under udarbejdning. Det billigste af de tre tilbud er
valgt. 
Repræsentantskabsmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste: formanden var med i sin egenskab af
repræsentant for budgetudvalget.
Bispebjerg Sogns Menighedsråds erstatningskrav
p.g.a sagsbehandlingstid på 18 mdr. til
kirkeministeriet er blevet afvist, 18 timer efter de har
modtaget det.
Mail med spørgsmål vedr. Brønshøj økonomi
udskydes til næste møde, hvor vi kender til
budgetudvalgets holdning til problemstillingen (BU-
møde 13. marts).

3 - Byggesager i provstiet

Nyt fra Brønshøj, Kapernaum, Ansgar og Husumvold.

Brønshøj: 1. afleveringsforretning er sket, men gulv
osv mangler. Stadig uenighed med entreprenøren
om ekstraudgifter, ligesom Københavns
Kommune har ændret krav vedr. forplads m.m.
Indvielsesgudstjeneste 31. marts kl 12 og i ugen efter
er der forskellige arrangementer hver dag med
mulighed for at se lokalerne.
Kapernaum: Taget færdigt. Kælder: fugtindtrængen
stoppet. Hovedprojekt er under udarbejdning for
indvendig renovering, som forhåbentlig sker i
efteråret.
Ansgar: Ingen repræsentant.
Husumvold: Forprojekt sendt til høring hos stiftets
konsulenter.



4 - Regnskabsinstruks

Efter ændringerne i sammensætningen af PU, skal
regnskabsinstruksen underskrives på ny. 

Sager:
Regnskabsinstruks (2019 - 6530)

Bilag:
Regnskabsinstruks PUK 2019 rev. 6.3.19

Blev godkendt og underskrevet. 

5 - Regnskab 2018, PUK

Regnskab 2018, PUK behandles. 

Sager:
PUK - 2018 (2019 - 7712)

Bilag:
Årsregnskab 2018, PUK

Årsregnskab med følgende stempel:
Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr.
21277401, Regnskab 2018, Afleveret d. 26-02-2019
11:06 blev godkendt med følgende tilføjelse til
forklaringer: De frie midler ønskes anvendt til
istandsættelse af det nye fælles provstikontor.
 

6 - Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler for hospitalspræsterne,
socialrådgivertjenesten og præsters efteruddannelse
gennemgås, så de kan fremlægges til
budgetsamrådet i maj. 

Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)

Bilag:
Samarbejdsaftale om præsters deltagelse i kurser-1,
Samarbejdsaftale om budget til Provstiets
socialrådgivertjeneste-3, Samarbejdsaftale om
budget til hospitalspræster-1

Spørgsmålet blev rejst om samarbejdsaftalerne skal
til godkendelse i de enkelte menighedsråd. Men i
økonomiloven § 5 stk. 6-7 står der, at vedtagelse sker
på budgetsamråd, hvorfor
menighedsrådformændene må sørge for at have
mandat med fra sit menighedsråd til at skrive under.
Der var ingen kommentarer til formuleringerne, men
man besluttede at sende aftalerne ud til alle
menighedsråd. 

7 - Principbeslutninger

Generel revidering af principbeslutningerne
herunder:
Skal der tilføjes noget til principbeslutningerne om
refusion af uforudsete lønudgifter fra 5% midlerne?
Principbeslutning vedr. brug af provstiarkitekt ifbm
kirkernes byggesager - hvem betaler, PUK eller
kirkerne? 
Revidering af Oversigt over Bygningsdele og 
inventar der er medregnet i vedligeholds plan -

PU besluttede:
1) Oversigten over hvad der går under vedligehold og
hvad man kan søge 5% midler til afskaffes. Med
henvisning til at alt hører under vedligehold, men at
menighedsråd ved nedbrud/akut behov, hvor
menighedsrådet ikke selv har midler, kan søge 5%
midler.
2) Der skal ikke indføjes i principbeslutningerne, at
der kan søges refusion af uforudsete lønudgifter fra
5% midlerne. Det må afgøres fra gang til gang ud fra
et skøn.



vedhæftet.

Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)
PU 2018-2022 (2018 - 12877)

Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 07092018, Oversigt over
Bygningsdele og indventar der er medregnet i
vedligeholds plan af 12 (002)

3) I principbeslutningerne indføjes på s. 3 under
anlægsarbejder: Menighedsrådet betaler fortsat for
provstiarkitekt til provstesyn hver 4. år. Men når
provsten i andre sager vurderer, at hun har brug for
assistance, er det PUK, der betaler. 

8 - 5% ansøgninger

1) Kapernaum, istandsættelse Svanevej kr.
393.790,66
2) Bellahøj-Utterslev, fryseskab kr. 5.400
3) Bellahøj-Utterslev, køle- og fryseskab kr. 5.000 

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

Bilag:
Ansøgningsskema 5% Skabsfryser B-U, B-U Fryseskab
Faktura_6752, Ansøgningsskema 5% Køl-frys B-U
200219, B-U Køle-fryse-skab Faktura_6724, Endeligt
byggeregnskab Svanevej 9.,
Ansøgningsskema5%midler, 5%-midler 6.3.19

Følgende ansøgninger blev behandlet og
imødekommet:
1) Kapernaum, istandsættelse Svanevej kr.
393.790,66
2) Bellahøj-Utterslev, fryseskab kr. 5.400
3) Bellahøj-Utterslev, køle- og fryseskab kr. 5.000 
 

9 - Socialrådgivertjenesten Tingbjerg

 

Socialrådgiveren er fratrådt med udgangen af april,
og der er ansat en vikar.
På næste PU-møde skal der tages stilling til, om PU
kan garantere en bevilling i en årrække, og om det er
i overensstemmelse med økonomiloven vedr.
samarbejdsaftaler. I mellemtiden ansætter
Tingbjergs menighedsråd en vikar for at opfylde
forpligtelsen for provstiet.

10 - Eventuelt

 

Til mødet mellem stiftsråd og provstiudvalgene i
stiftet deltager: Rita, Mogens og Lis. Tilmelding sker
til maic@km.dk 
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Flemming Dalgaard Hansen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Steen Hjelmblink (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen

Rita Tjell Langeland (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Lis Lynge Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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