Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 9. oktober 2019 - d. 09-10-2019 kl. 17:00 til 23:59
Deltagere: Flemming Dalgaard Hansen, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Ulla Anne Nielsen, Rita Tjell
Langeland, Johanne Haastrup, Arne Hippe Hansen
Afbud: Lis Lynge Nielsen, Bettina Birk Jensen
Inge Lise Pedersen (Tagensbo), Mogens Havnsøe (Kapernaum), Siw Sigurdsson (Tingbjerg)

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat af mødet den 28. august
2019

Referatet blev underskrevet.

2 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3 - Nyt fra formand og provst

Provstiudvalgskonferencen 9. november i
Fredericia - Ulla Nielsen overvejer at deltage.
Projektet med den engelsksprogede kirke for
migranter er nået dertil at PU skal godkende en
samarbejdsaftale samt vælge en repræsentant til
bestyrelsen. Formand og provst gennemgår
samarbejdsaftalen og godkender på vegne af PU.
Steen Hjelmblink melder sig til bestyrelsen..
PU´s kommentar til høringssvar på miljøscreening i
Tingbjerg uddelegeres til provsten som rådfører sig
med provstiarkitekten. Man er dog enige om, at
høringssvaret skal indeholde en præcisering af de
mange aktiviteter i Diakonihuset og den vigtige
funktion kirken har i lokalsamfundet.

4 - Byggesager i provstiet

Ansgar: Karsten Thystrup oplyser at man vil sætte
arbejdet med embedsboligen i en udbudsrunde og
Nyt fra Ansgar, Brønshøj, Husumvold, Kapernaum og indhente tilbud fra 3 forskellige entreprenører.
provstikontoret.
Brønshøj: Der er fortsat uoverensstemmelser med
entreprenør. Kirken har tilbageholdt kr. 250.000.
Skimmelsvampsagen i præsteboligen er sendt i
udbud. Der forventes at tilbud kommer i løbet af de
næste par uger. Derefter forventes det, at arbejdet
hurtig går i gang. Der er indgået forlig med

entreprenørens forsikringsselskab for kr. 400.000 incl
moms. Salget af det gamle sognecenter står lidt stille
pt. - prisen er sat ned til kr. 11.000.000. Der afventes
en godkendelse fra kommunen om at måtte sælge
som to separate boliger.
Husumvold: MR´s formand, Kirkens arkitekt og
provstiarkitekt står for at skulle holde møde om det
nye forslag til til-/ombygning, som forventes
indsendt snarest til stiftet.
Kapernaum: Menighedslokalerne er færdige.
Renoveringen af kirkerummet forventes påbegyndt i
næste uge.
Provstikontor: Overdragelsesforretningen gav
anledning til nogle ekstra arbejder, særligt ift el. Vi
flytter på fredag, og der er planer om housewarming.
5 - Godkendelse af budget 2020
Vi afventer besked fra BU, men forventer at kunne
sende budget i mailhøring snarest.

PU godkender fordelingen af ligningsmidler
fremsendt af BU den 9.10.19., som betyder at de
foreløbig udmeldte ligningsbeløb er definitive. Der
sendes budgetbrev ud den 10.10 og udmelding i
økonomiportalen. Ny frist til menighedsrådene for
indlæsning af budget er 1. november 19.

6 - 2. kvartalsrapport fra kirkerne

PU tager kvartalsrapporterne til efterretning.

Provst og sekretær har gennemgået
kvartalsrapporterne og finder ikke noget at
bemærke.

7 - Revisionsprotokollater 2018, kirkerne

PU tog alle kirkernes revisionsprotokollater til
efterretning.

Sager:
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Bilag:
Bemærkninger til protokol 2018

8 - Revisionsprotokollat 2018, PUK
Revision af årsregnskabet har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Sager:
PUK - 2018 (2019 - 7712)
Bilag:
Revisionsprotokollat 2018

PU gennemgik protokollatet, hvor der intet er at
bemærke og PU tager det til efterretning.

9 - 5% ansøgninger

1) Bispebjerg, tørretumbler og vaskemaskine,
Bispebjerg Parkallé 7, kr. 15.774 blev imødekommet.
1) Bispebjerg, tørretumbler og vaskemaskine,
2) Bellahøj-Utterslev, Rep. rækværk, Horsebakken
Bispebjerg Parkallé 7, kr. 15.774
61B, kr. 65.944 blev imødekommet.
2) Bellahøj-Utterslev, Rep. rækværk, Horsebakken
3) Tidligere bevilling til Brønshøj vedr. skimmelsvamp
61B, kr. 65.944
reguleres til kr. 750.000 da forliget i forsikringssagen
3) Tidligere bevilling til Brønshøj vedr.
er endt med kr. 400.000. Samtidig forhøjes lånet fra
skimmelsvamp reguleres efter forsikringssag.
Sydhavnen til kr. 2.000.000 så at det samlede beløb
til tagrenoveringen er kr. 3.150.000. Finansieringen
Sager:
er godkendt på BU-mødet i august 2019, i
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti forventning om at lånet kan indfries ved
(2019 - 622)
anlægsbevilling i 2021.
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti
(2019 - 622)
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti
(2019 - 622)
Bilag:
Bbp, vaskemaskine, tørretumbler,
Ansoegningsskema til 5%midler, 5% Rækværk
arkitekt Bellahøj kirke Horsebakken ML,
Ansøgningsskema 5% midler Horsebakken - rækværk
terrassen 1 sal, 5% Rækværk tømrer tilbud 300819,
5%-midler 9.10.19

10 - Eventuelt
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Flemming Dalgaard Hansen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Steen Hjelmblink (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen

Rita Tjell Langeland (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Arne Hippe Hansen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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