
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 6. november 2019 - d. 06-11-2019 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, Arne Hippe

Mogens Havnsøe (Kapernaum) og Inge Lise Pedersen (Tagensbo) tilhørere.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendt med nyt pkt. 8: 2. og 3.
kvartalsrapport 2019, PUK 

2 - Nyt fra formand og provst

 

Housewarming på provstikontoret fredag den 10.
januar 2020 kl 14-17.
 
Provsten minder om fællesmødet med stiftsrådet
14. januar 2020. Følgende deltager: Lis, Rita, Karen-
Marie, Ulla, Mogens, Flemming. Følgende deltager
måske: Steen, Peter og Inge Lise.
 
Julefrokost med PU 4. december hos Lis Lynge,
Bellahøjvej 8B, 8. sal, 2700 Brønshøj.
 
50-års jubilæum i Tagensbo afholdes den 8.
november 2020. Kapernaums 125-års jubilæum er
under planlægning.
 
Alle opfordres til at deltage i de pågående DAP-
kurser for menighedsråd.

3 - Fremtidig AV-løsning på provstikontoret

 

Der blev nedsat en gruppe til test af F2 touch
bestående af Karen-Marie, Peter og Ulla. 

4 - Godkendelse af regnskab for kirkekasserne 2018

Godkendelse af regnskaber efter gennemgang af
menighedsrådenes behandling af
revisionsprotokollaternes bemærkninger. 

Sager:
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)

Alle kirkernes regnskab blev godkendt af PU.
PU henstiller til følgende fra principbeslutningerne:

·        Når MR behandler revisionsprotokollater for
årsregnskaberne, er det ikke nok at skrive
’protokollatet blev godkendt’ i MR-referatet,
hvis revisor har haft kommentarer. MR skal
forholde sig aktivt til hver eneste kommentar.



Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)
Regnskab 2018 - kirkerne - BB (2019 - 12264)

Bilag:
Bemærkninger til protokol 2018, Ref. Ansgar
protokollat, Ref. Brønshøj protokollat, Ref. B-U
protokollat, Ref. Emdrup protokollat, Ref. Grundtvig
protokollat, Ref. Kapernaum protokollat, Ref. Ting.
protokollat

5 - Byggesager i provstiet

Nyt fra Ansgar, Brønshøj, Husumvold, Kapernaum,
Grundtvigs og provstikontoret. 

Ansgar: Der udleveres nøglebrikker til at alle brugere
af kirken. Mågevej 1: Første halvdel af
renoveringen er færdig.
Brønshøj: Der er indgået forlig med
hovedentreprenøren. I februar er der 1-års
gennemgang. Fortovs opgraderingen og haven til
præsteboligen sendes i udbud snarest. Der er
indhentet 3 tilbud på skimmelrenoveringen af
præsteboligen og udskiftning af tag og der er valgt
en til arbejdet. Salg af det gamle sognecenter står
stille. Der er et tilbud på kr. 9,5 mio, men det har MR
ikke accepteret.Der ligger ansøgning i Københavns
Kommune om at opdele boligen i 2 separate
enheder.
Husumvold: Ændringer til skitseprojektet er under
udarbejdelse.
Kapernaum: Arbejdet er igangsat, og
menighedssalen bruges som kirkerum. Parketgulvet
er fjernet og der er sat stillads op i kirken. Kælderen
er fuldt funktionsdygtig. PU giver fuldmagt til at
formandsskabet kan videresende med anbefaling
den del af projektet fra Kapernaum der mangler at
blive endelig godkendt. Hvis der er bemærkninger
fra formandsskabet sendes det i mailhøring i resten
af provstiudvalget.
Grundtvigs: Karen-Marie orienterede om potentielt
interessant sognehus.
Provstikontor: Til afleveringsforretningen blev
provsterne opmærksomme på at der var mangelfuldt
el-arbejde. PU afventer byggeregnskab. PU giver
provsten fuldmagt til at forhandle afslutning af
byggesag.

6 - Budget 2020 kirkerne

Kirkernes endelige budgetter 2020 behandles, med
særligt fokus på målsætninger, supplerende
forklaringer, oversigt over likvide midler af

Alle kirkernes budgetter 2020 blev godkendt med
følgende kommentarer: 
Brønshøj: Ansøgningen i supplerende forklaringer på
kr. 360.000 er ikke imødekommet, men drøftes på



egenkapital, samt anlægsarbejder. Desuden afsatte
midler til vedligehold af kirke og embedsbolig.
 
Bilag udsendt i særskilt mail.

næste møde. Derudover vil det øge
gennemskueligheden hvis tallene fra forklaringen er
de samme som i budgettet, så at det fremgår af
forklaringerne at det forventede underskud på kr.
1.2 mio er blevet kr. 617.051 mindre pga besparelser
på driften.
PU forventer fortsat iht principbeslutningerne:

·        Det skal fremgå af budgettet, hvad der er
budgetteret med til vedligeholdelsesplan
(under supplerende forklaringer til budgettet)

 
 

7 - Budget 2020 PUK

Endeligt budget 2020 PUK behandles.

Sager:
PUK - 2020 (2019 - 10978)

Bilag:
Budget 2020 PUK

Budget 2020, PUK med følgende stempel:
Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr. 21277401, Budget 2020, , Endelig
budget afleveret d. 30-10-2019 09:10 blev godkendt med henstilling til at det
fremadrettet tydeligt fremgår at der er sat penge af til vedligehold.

 

8 - 2. og 3. kvartalsrapport 2019, PUK

 

2. og 3. kvartalsrapport 2019 for PUk blev godkendt. 

9 - Årshjul 2020

Årshjul 2020 til godkendelse. 

Sager:
Årshjul 2020 (2019 - 33636)
Årshjul 2020 (2019 - 33636)

Bilag:
Budget og regnskab 2020 forår, Budget og regnskab
2020 efterår

Årshjulet blev godkendt med forbehold for BU´s
vedtagelse af budget i august, som har indflydelse på
vores mødedato. 

10 - 5% ansøgninger

1) Brønshøj, Brønshøj Kirkevej 6, advokatbistand
ifbm. skimmelsvamp kr. 146.875  

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

Brønshøjs ansøgning om kr. 146.875 til Brønshøj
Kirkevej 6, advokatbistand ifbm. skimmelsvamp blev
imødekommet.
 
 



Bilag:
5% - Skimmelsvamp, 5%-midler 6.11.19

11 - Ansøgninger

Ansøgning fra Ansgar om at bruge overskydende
midler fra anlægsbevilling til vinduer og udskiftning
af vinduer i kirken (kr. 115.469)  til dækning af ekstra
udgifter vedr. asbest ifbm. udskiftning af fyr (kr.
115.625). 

Sager:
Kirkebygning - Ansgar - renovering (2018 - 8572)

Bilag:
Brevpapir Ansøgning asbest.

Ansøgningen om konverteringen af midler til vinduer
til udgifter ifbm varmeanlæg blev imødekommet. 

12 - Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020

Bilag udsendt i særskilt mail. 

PU drøftede høringsmaterialet og besluttede at Lis
Lynge formulerer et høringssvar sammen med
provstikontoret. 

13 - Eventuelt
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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)

Arne Hippe (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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