Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 26. august 2020 - d. 26-08-2020 kl. 17:00 til 23:59
Deltagere: Flemming Dalgaard Hansen, Karen-Marie Olesen, Ulla Anne Nielsen, Johanne Haastrup, Lis Lynge
Afbud: Steen Hjelmblink, Bettina Birk Jensen, Arne Hippe, Rita Tjell Langeland

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af godkendelse af
budget 2021 som nyt pkt. 6, samt orgelsag fra Kapernaum
under pkt. 5, og nyt pkt. 8, ny provstisekretær.

2 - 1. kvartalsrapport, Husum og Tagensbo

Kvartalsrapporterne blev taget til efterretning.

Provst og sekretær har gennemgået kvartalsrapporterne, og
der er intet at bemærke.

3 - 2. kvartalsrapport, PUK

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Sager:
PUK - 2020 (2019 - 10978)
Bilag:
Kvartalsrapport 2020

4 - Samarbejdet om folkekirke for mennesker med anden
sproglig eller kulturel baggrund

Vedtægten for samarbejdet blev godkendt. Ulla tilbyder at
træde ind i bestyrelsen, hvis Steen ønsker at træde ud.

Vedhæftet er provstens og formandens svar på PU´s vegne.
Sager:
Migrantmenighed/Kirke for kristne med anden sproglig og
kulturel baggrund (2019 - 24396)
Migrantmenighed/Kirke for kristne med anden sproglig og
kulturel baggrund (2019 - 24396)
Migrantmenighed/Kirke for kristne med anden sproglig og
kulturel baggrund (2019 - 24396)
Bilag:
Aktdokument, Vedtægt kirke anden sproglig baggrund
050720, Aktdokument, Aktdokument, Vedtægt kirke anden
sproglig baggrund synlige rettelser BU 240820, Vedtægt kirke
anden sproglig baggrund BU 240820

5 - Ansøgninger
Tingbjerg. I 2019 fik Tingbjerg 5% midler til dækning af
udgifter ifb m. afskedigelse. Midlerne blev bevilliget under

Ansøgningen fra Tingbjerg om at beholde 5% midler bevilliget
i 2019 kr. 156.000 blev ikke imødekommet, da midlerne er
givet under forudsætning af, at der ikke var frie midler ved
årets afslutning. Derudover er det i budgetudvalget besluttet

forudsætning af, at der ikke var midler i kirkens kasse ved
årets udgang. Nu ansøger Tingbjerg om tilladelse til at
beholde midlerne til henlæggelse til de indfrosne feriepenge.
Bellahøj-Utterslev nye vinduer. Efter aftale på forrige PUmøde blev ansøgningen fremsendt til stiftet efter
provstiarkitektens positive tilkendegivelse vedr. økonomi og
valg af fabrikant.
Kapernaum. Orgelsag

at feriepengeforpligtigelsen løftes fra centralt hold i 2022.
Til orientering er Bellahøj-Utterslevs byggesag vedr. vinduer
sendt til stiftet med PU´s anbefaling.
Kapernaums orgelsag blev imødekommet og sendes til stiftet
med anbefaling.

Sager:
Ansøgninger PU 2020 (2019 - 38678)
Ansøgninger PU 2020 (2019 - 38678)
Kirkebygning - Kapernaum - orgel (2018 - 35770)
Bilag:
Ansøgning til PU fra Tingbjerg, Aktdokument, Aktdokument,
Tilbud fra Th. Frobenius., Afslut.bygg.regns. med tilføjelser 6.
aug. 2020, Skitseforslag feb. 2019., Udtalelse Kristian Olesen
2015.

6 - Budget 2021

Budget 2021 for provstiet blev godkendt med en ligning til
drift på kr. 48.110.531, som fordeles i BBM iht bilag. De anlæg
der er bevilliget, er renter og afdrag på lån i stiftsmidlerne og
halvdelen af Husumvolds til/ombygning kr. 4.300.000.
Det betyder, at der i 2021 skal lånes kr. 4.227.441 for at
arbejdet kan færdiggøres, det efterfølgende
år forventes de givet som en anlægsbevilling.
anlæg/syns- Ligningsbeløb til drift
udsatte
arbejder
2021
Ansgar
4.177.871
Bellahøj-Utterslev
168.114

6.055.699

277.150

6.293.312

Brønshøj
Emdrup
4.103.155
Grundtvigs
7.230.826
Husum
5.148.371
Husumvold
5.010.500

4.504.972

Kapernaum
2.972.018
Tagensbo
804.644

3.889.698

Tingbjerg
3.639.611
PUK,
hospitalspræster
I alt

95.000
6.260.408

7 - 5% ansøgninger

48.110.531

1) Tagensbo, møblering af kontor i præstebolig, kr. 41.354,75.
Ansøgningen blev imødekommet med undtagelse af udgifter
1) Tagensbo, møblering af kontor i præstebolig, kr. 41.354,75 til PC. Det betyder at der blev bevilliget kr. 33.756

2) Kapernaum, højtaleranlæg, kr. 98.168,75
Sager:
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 - 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 - 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 - 39774)

2) Kapernaum, højtaleranlæg, kr. 98.168,75. Ansøgningen blev
afvist med begrundelsen at PU ønsker at få afklaret om der
egne midler til dækning af udgiften. Hvis der ikke er dækning
imødekommes ansøgningen.

Bilag:
Ansøgning PU 03-08-2020, Bilag til PU 30_7_2020, 5%
ansøgning Kapernaum, 5%-midler 26.8.20

8 - Ny provstisekretær

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Ulla,
Karen-Marie og Johanne. Johanne fik tilsagn til at slå stillingen
op, og åbne op for muligheden af at stillingen kan blive på 37
timer fremfor de nuværende 30 timer. Ansættelsessamtaler
afholdes den 28. og 29.9.

9 - Nyt fra formand og provst

Budgetsamråd den 9. september afholdes i Kapernaum.
Karen-Marie gennemgik dagsordenen.
Johanne takkede for opmærksomheden til hendes 50-års
fødselsdag.

Sager:
Budgetsamråd 2020 (2020 - 22736)
Bispebjerg-Brønshøj modellen (2018 - 8953)
Bilag:
Indkaldelse til budgetsamråd 2020, Forløb for vedtagelse af
kriterier for budget 2022-2025

10 - Eventuelt

Distriktsforeningen afholder inspirationskonvent, hvor
kirkerne kan komme og fremlægge deres aktiviteter.
Konventet afholdes 19. september kl 13-17 i Bethesda, og
sidste frist for tilmelding af aktivitet er 1.9 og frist for
tilmelding af deltagelse er 8.9.
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Flemming Dalgaard Hansen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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