Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 7. oktober 2020 - d. 07-10-2020 kl. 17:00 til 21:00
Deltagere: Flemming Dalgaard Hansen, Karen-Marie Olesen, Ulla Anne Nielsen, Rita Tjell Langeland, Bettina
Birk Jensen, Johanne Haastrup, Lis Lynge, Arne Hippe
Afbud: Steen Hjelmblink
Desuden deltog Mogens Havnsø og Peter Ring

Mødepunkt

Referat

1 - Drøftelse af ændring af vægtning samt nye
kriterier for budget 2022-2025

Punktet blev udsat til mødet d. 4. november, da
arbejdsgruppen først havde kunnet mødes gang 5.
oktober.

Kl. 17.00-18.00.
Drøftelse på baggrund af udvalgets oplæg.

2 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev underskrevet.

Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde 26. august 2020
(2020 - 20208)
Bilag:
Referat for PU-møde 26. august 2020 - 1. udgave

4 - Nyt fra formand og provst
Provstiudvalgskonference 30. januar 2021.
Sager:
PU 2018-2022 (2018 - 12877)
Bilag:
Provstiudvalgskonference

1. Provstiudvalgskonference 30. januar
2021: Ulla meldte sig. Der er mulighed
for at flere kan melde sig til.
2. Møde mellem Stiftsråd og PU 20.
januar 2021.
3. Corona: Der er opdaterede
forholdsregler på DAP. Det er vigtigt, at
MR giver ansatte klare retningslinjer.
4. Stiftet minder om at indhente
vejledning og godkendelse fra Stiftets
konsulenter ved arbejder i kirken. Se i
DAPs håndbøger, hvad der kræver

godkendelse - eller ring til
Stiftsadministrationen.
5. Der er også i folkekirken fokus på
nultolerance ift. seksuelle krænkelser
jfr. Biskoppens seneste nyhedsbrev.
Udarbejdelse af samtalemateriale er i
gang, men MR kan allerede nu tage
emnet op.
6. Provstiet udsender på ny spørgeskema
til kortlægning af socialetisk arbejde i
Københavns stift.
5 - Principper for tildeling af 5% midler

Sager:
Principper for tildeling af 5%-midler (2020 - 25243)
Bilag:
Dette forslag vedr. principper for tildeling af 5%midler i Bispebjerg-Brønshøj Provsti bliver sat på
dagsordenen på PUmødet 07.10.20

Principper for tildeling af 5%-midler i BispebjergBrønshøj Provsti (en del af PUs principbeslutninger)
5%-midler skal anvendes til uforudsete udgifter, dvs.
udgifter, som man ikke har kunnet forudse, at man
skulle budgettere med eller spare op til i
vedligeholdsmidler.
I Bispebjerg-Brønshøj provsti administreres dette
som følger:
Der gives 5%-midler til:
1. hvidevarer, andet mindre maskinel (i såvel
kirke og sognegård/menighedslokale som
embedsboliger) samt lydanlæg (i såvel kirke
som sognegård/menighedslokale) ved
nedbrud ud fra en betragtning om, at PU
ønsker dette brugt i hele produktets levetid
2. indretning af kontor til nyansat præst: kr.
50.000,- i alt uanset, at MR indretter i både
embedsbolig og kirke. Beløbet kan ikke
bruges til it-udstyr og telefon, som MR
dækker af egne midler.
3. uforudset opstået skade, som ikke kan
afvente budgetproces
4. uforudset opstået udgiftsbehov, som ikke
kan afvente budgetproces
Dog gælder for pkt. 3 og 4, at
I. hvis den pågældende kirkekasse har ’ikkedisponerede’ frie midler, så bruger man disse
op, før man søger PU om 5%-midler
II. hvis
a. PU med rimelighed kunne forvente,
at den pågældende kirke med de
tidligere driftsplaner for øje havde
lagt til side i vedligeholdsplanen til
den opståede udgift
b. der er begrænsede midler i 5%kassen
så kan PU beslutte, at PU dækker af 5%midlerne, såfremt der ikke er midler i den
pågældende kirkekasse ved årets udgang

(dvs. ikke er ’ikke-disponerede’ frie midler
ved årets udgang).
I referatet anføres ved bevilling hver gang beløbet
OG begrundelsen for bevillingen/afslaget.

6 - Revisionsprotokollat 2019, PUK

Revisionen af PUK havde ikke givet anledning til
bemærkninger og revisionsprotokollatet blev taget
til efterretning.

Sager:
PUK - 2019 (2018 - 6726)
PUK - 2019 (2018 - 6726)
Bilag:
Revisionspåtegning 19, PUK, Protokollat regnskab
19, PUK

7 - Endeligt budget 2021, PUK

Endelig budget med følgende stempel: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr.
21277401, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 08-09-2020 10:41 blev
behandlet og godkendt.

Sager:
PUK - 2021 (2020 - 14150)
Bilag:
Budget 2021, PUK

8 - 2. kvartalsrapport kirkerne

PU tog kirkernes 2. kvartalsrapporter til efterretning.

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

9 - Reviderede regnskaber 2019 fra kirkerne
Vedhæftet er:
PU´s kommentarer til kirkernes
årsregnskab fra mødet den 24. juni,
kirkernes respons
samlet revisionsprotokollat for hele
provstiet.
Sager:
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
Bilag:
PU´s kommentarer til kirkernes årsregnskab 2019,

Kirkernes respons på PUs kommentarer blev
gennemgået og godkendt.
Revisionsprotokollatet for alle kirker blev
gennemgået.

Bemærkninger protokollat Bispebjerg-Brønshøj Sogn
2019, Kirkernes respons på PU´s kommentarer til
årsregnskab 2019

10 - Endeligt budget 2021, kirkerne
Gå selv ind på DAP og gennemse budgetterne. Vi
plejer at se på:
1. Ligningsbeløb til drift og anlæg
(Johanne tjekker, at det svarer til de af
PU udmeldte beløb)
2. Målsætninger, indsatsområder og
supplerende forklaringer
3. Bilag 1
4. Anlægsprojekter

11 - Ansøgning vedr. præsters efteruddannelse m.
Sarah Gottlieb
Sarah Gottlieb ønsker udvidet forløb.

Kirkernes budgetter blev gennemgået. Enkelte
mindre ting gav anledning til, at provsten retter
henvendelse til regnskabsføreren.

PU imødekom ansøgningen fra Sarah Gottlieb om et
udvidet tilbud til hver præst, så at udgiften pr. forløb
bliver kr. 7.000,- Det udvidede tilbud betyder, at der
er tid til en ekstra session, som aftales med den
enkelte præst.

Sager:
Personale - præster - generelt (2019 - 11583)
Bilag:
VS Beskrivelse af formidlingsforløb med henblik på
en udvidelse af pakken

12 - 5% ansøgninger
1. Oversigt over 5% midler
2. Kapernaums lydanlæg
3. Grundtvigs Kirke - samlekar
Sager:
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)

Kapernaums ansøgning vedr. lydanlæg afventer et
samlet overblik over kirkens frie midler.
PU imødekom ansøgning på kr. 700.000,- fra
Grundtvigs kirke til reparation af samlekar på
betingelse af, at Nationalmuseet konsulteres.
Grundtvigs kirke bidrager selv med kr. 500.000,- og
meningen er, at reparationen af ét samlekar vil give
viden om, hvordan de øvrige 13 samlekar bedst
repareres. MR skal kontakte Stiftet for at høre, om
det er nødvendigt at oprette byggesag og høre
Stiftets konsulenter i denne hastesag.

Bilag:
5%-midler 7.10.20, 5% Ansøgningsskema, GK-5%Samlekar på kirkens tag incl notat oog bilag_2020
0927

13 - Byggesag Grundtvigs Kirke

PU videresender med anbefaling Grundtvigs kirkes

Anmodning om anbefaling af ombygning af krypt

byggesag vedr. krypt. Byggesagen er finansieret af
anlægsbevilling og forventet fondsbevilling.

Sager:
Grundtvigs kirke - byggesag - krypt (2020 - 27972)
Bilag:
GK_Følgebrev og ansøgningsskema_Ombygning af
krypt_2020 09

14 - Ansættelse af provstisekretær

Ansættelsesudvalget har ansat Benedicte Rostgaard
Spies som ny provstisekretær pr. 1. november.

15 - Eventuelt

Provst og formand udsender snarest mødedatoer og
årshjul for 2021.
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