Dagsorden
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 24. juni 2020 - d. 24-06-2020 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, Arne Hippe

Mødepunkt
1 - Godkendelse og underskrift af referat fra mødet
3. juni 2020

2 - Godkendelse af dagsorden

3 - Nyt fra formand og provst
Invitation til deltagelse i en konference om ”Kirken
og de unge” den 7.9.20, som markerer afslutningen
på projektet ”Det kan du tro, vi taler om”, hvor
Kirkefondet med støtte fra Den folkekirkelige
Udviklingsfond og i samarbejde med KFUM og KFUK i
Danmark og ungdomspræsten i Viborg har sat fokus
på, hvordan folkekirken lokalt i sognene kan
understøtte unges samtaler om de store spørgsmål i
livet.
Invitation til fællesmøde stiftsråd og provstiudvalg
den 14. januar 2020.
Sager:
PU 2018-2022 (2018 - 12877)
PU 2018-2022 (2018 - 12877)
Bilag:
Aktdokument, Invitation til konferencedag om
Kirken og de unge - 7.9, Aktdokument, Resumë af
fællesmøde stiftsråd og provstiudvalg d. 14. jan.
2020

4 - Regnskab 2019, kirkerne

Referat

Regnskaber tilgås således:
Log ind på DAP, klik på Dataarkiv, klik på
Provstiudvalg, regnskaber, klik på hvert sogn
hvorefter der neden for tabellen er adgang til
dokumenter med regnskab. Hvis det volder
problemer, så kontakt provstikontoret eller ITkontoret på tlf. 70202535.
Provst og sekretær har udarbejdet udkast til
kommentarer ift PU´s vedtagne principper.

Sager:
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
Bilag:
Kommentarer til kirkernes regnskab 2019

5 - 1. kvartalsrapport 2020, kirkerne
Kvartalsrapporter fra alle kirkerne er gennemgået af
provst og sekretær, det har ikke givet anledning til
kommentarer. Husum og Tagensbos rapporter er
ikke modtaget ved udsendelse af dagsorden, og vil
blive behandlet på næste møde.

6 - Ansøgninger
Ansøgning fra Grundtvigs Kirke om dækning
af indkøb af ekstra mikrofoner ifb.m. 2. pinsedag.
Sager:
2. pinsedag 2020 - BB (2019 - 28275)
Bilag:
Aktdokument, 20.02.2020 Referat 2. pinsedag 2019
(002), UDGIFT LYD 2,PINSEDAG GT GK, Picture
(Device Independent Bitmap)

7 - 5% ansøgninger
1) Emdrup, hegn Nøkkerosevej 10 kr. 27.937,50
2) Bellahøj-Utterslev, gulv i udestue Håbets Allé 39
kr. 49.920
3) Kapernaum, inventar præstekontor i kirken kr.
17.326,94
Sager:
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 -

39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
Bilag:
Aktdokument, Tilbud_16449, Ansøgningsskema 5%
midler Håbets alle nyt gulv i udestuen, Tilbud1971
(2) Håbets alle, Fotodokumentation gulv i udestue,
5%-midler 24.6.20, 5% ansøgning Kap, præstekontor

8 - Forløb for vedtagelse af kriterier for budget
2022-2025
Grundet corona nedlukning er den allerede
vedtagne tidsplan skredet, og der skal besluttes en
ny.
Forslag:
Budgetsamråd afholdes den 9. september
Mødet der oprindeligt skulle have været den 26.
august, rykkes til den 7. oktober.
Sager:
Bispebjerg-Brønshøj modellen (2018 - 8953)
Bilag:
Forløb for vedtagelse af kriterier for budget 20222025

9 - Samarbejdsaftale provstikontor
Samarbejdsaftalen med Nørrebro skal vedtages og
underskrives.
Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)
Bilag:
Samarbejdsaftale provstikontor

10 - Revision af principbeslutninger
Nedsættelse af arbejdsgruppe.
Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)

Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 06032019

11 - Eventuelt

