Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 2. december 2020 i Tingbjerg - d. 02-12-2020 kl. 17:00 til 22:00
Deltagere: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, Karen-Marie Olesen, Flemming Dalgaard Hansen, Bettina Birk
Jensen, Lis Lynge
Afbud: Steen Hjelmblink, Rita Tjell Langeland, Arne Hippe
Desuden deltog Siw Sigurdsson, tilhører Tingbjerg, Mogens Havnsøe, tilhører Kapernaum, Peter Ring,
tilhører Ansgarkirken.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst

Der blev meddelt følgende:
1. Temadagen for nye menighedsråd er fastsat til d.
6. marts 9-14, og invitationer til samme er på vej.
2. Amanda Skov kommer til PU-mødet d. 13. januar
og fortæller om erfaringer fra Århus om
menighedsopbygning.
3. PU fortsætter med at holde de månedlige møder
ude i kirkerne i 2021 pga. corona.
4. I mandags mødtes arbejdsgruppen for at
drøfte budgetmodellen. Forskellige mulige modeller
blev diskuteret. Disse med tal for de enkelte kirker vil
blive præsenteret på næste PU-møde i januar.

1. Temadagen for nye menighedsråd bliver d. 6.
marts.
2. Amanda Skov kommer til PU-mødet d. 13. januar
og fortæller om erfaringer fra Århus om
menighedsopbygning.
3. Kommende møder fremgår af årshjulet:
13. januar: Ansgar
3. februar: Bellahøj
3. marts: Tagensbo
7. april: Grundtvig
5. maj: Husum
2. juni: Kapernaum
26. august: Husumvold
6. oktober: Emdrup
(afventer svar).
3. november: Tingbjerg
1. december: Tagensbo

3 - Underskrift af referater

Referatet fra 4. november blev underskrevet af de
tilstedeværende medlemmer.

4 - Ansøgninger

Kapernaum:
Ansøgningen fra Kapernaum blev godkendt.
Ansøgning fra Kapernaum om konvertering af
tidligere anlægsmidler af tag (973.119 kr.) samt

Kapernaum:
1. Ansøgning om konvertering af

anlægsbevilling (bilag eftersendes).
overskud for renovering (234.133,09 kr.) overføres til
2. Ansøgning om disponering af overskud andre anlægsarbejder som delvist oplistet i
fra byggesag (bilag eftersendes)
ansøgningens bilag 1.
Tingbjerg:
1. Ansøgning om ændring af hverv i menighedsråd.
Grundtvigs:
1. Ansøgning om konvertering af anlægsbevilling.

Sager:
Menighedsråd - Tingbjerg (2019 - 31339)
Sag hørende til mødet: PU-møde 2. december 2020 i
Tingbjerg (2020 - 32600)

Tingbjerg:
Honorarer til formand, kasserer og kirkeværge blev
godkendt. Det undersøges, om der er lovhjemmel til
at give valgbestyrelsen honorar.
Grundtvigs:
Ansøgningen om konvertering af anlægsbevilling
blev godkendt.

Bilag:
anmoding om honorar-stigning., Ansøgning om
konvertering af anlægsmidler_nov 2020

5 - 5%-ansøgninger

Kapernaum:
Ansøgning om dækning af udgifter til højtaleranlæg
1. Kapernaum: Ansøgning om dækning af og projektor i menighedssal (117.325 kr.)
udgifter til højtaleranlæg og projektor i blev godkendt med begrundelsen, at Kapernaums
menighedssal.
frie midler allerede er disponeret over.
2. Brønshøj: Ansøgning vedr. nyt
varmesystem på Valløvej 19.
Brønshøj:
Punktet udgik, da det allerede blev godkendt d. 4.
Sager:
november.
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5%-ansøgning - Højtaleranlæg og projektor Kapernaum (2020 - 35680)
Bilag:
5% midler - Nyt varmesystem på Valløvej, 1-20197 Brønshøj kirke præstebolig - splitanlæg, 5%-midler
25.11.20, 5_ Ansøgningsskema Kapernaum

6 - Byggesager
Gennemgang af provstiets byggesager inkl.
reparation/udskiftning af gulvfliser i Bellahøj.
Sager:
Byggesag (2020 - 30137)
Bilag:
Byggesager i Provstiet 251120

Status på byggesager blev gennemgået. I den
forbindelse blev der orienteret om
reparation/udskiftning af gulvfliser i Bellahøj: Forlig
med totalrådgiver er indgået. Der afventes p.t.
projektforslag til udbedring. Arbejdet i våbenhuset
vil formentlig omfatte en total udskiftning af
betonfundamentet, som vurderes til en udgift på ca.
150.000 kr. Arbejdet er planlagt udført til sommer,
da kirken skal lukkes i en længere periode.
Forsikringsenhed er kontaktet om evt. dækning af

uforudsete udgifter.
7 - Endelig godkendelse af kirkekassernes regnskab Kirkekassernes regnskab 2019 blev godkendt på
2019
baggrund af revisionsprotokollatet og på baggrund
af kirkernes svar på PU's kommentarer (vedhæftet
Godkendelsen sker bl.a. på baggrund af
bilag til punkt 14).
revisionsprotokollatet.
Sager:
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
Bilag:
Bemærkninger protokollat Bispebjerg-Brønshøj Sogn
2019 (002)

8 - Endelig godkendelse af kirkernes budgetter 2021 Kirkernes budgetter 2021 blev godkendt.

9 - Godkendelse af kirkernes 3. kvartalsrapport

Provst og provstisekretær har gennemgået 3.
kvartalsrapporter fra følgende sogne:
Der er modtaget 3. kvartalsrapporter fra Bispebjerg,
Brønshøj
Brønshøj og Husumvold.
Bispebjerg
Husumvold
Tingbjerg
Bellahøj
Ansgar
Kapernaum
Dette gav ikke anledning til nogen bemærkninger. PU
tager på denne baggrund disse kvartalsrapporter til
efterretning.
10 - Godkendelse af regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.

Regnskabsinstruksen skal godkendes og
underskrives.
Sager:
Regnskabsinstruks (2019 - 6530)
Bilag:
Regnskabsinstruks Bispebjerg-Brønshøj
provstiudvalg

11 - Ny dato for mødet i august
Pga. budgetudvalgsmøde d. 25. august flyttes PUmødet til d. 26. august.

Flytning af dato blev taget til efterretning.

12 - Eventuelt

1. Peter orienterede om, at Ansgarkirken
arbejder på at få tilvejebragt
datagrundlag for
budgetmodellen. Johanne indkalder de
relevante til møde om problematikken
omkring Ansgarkirken.
2. Flemming meddelte, at han fremover
vil deltage i PU-møderne med Simon
Scott Palmer, som er næstformand i
Brønshøj menighedsråd. Dette er
godkendt af sidstnævnte, og dette blev
ligeledes godkendt af PU.

13 - Ansøgninger fortsat
Kapernaum:
1. Ansøgning om konvertering af
anlægsbevilling.
2. Ansøgning om disponering af
overskud/forventede frie midler.
Sager:
Menighedsråd - Kapernaum (2018 - 30227)
Menighedsråd - Kapernaum (2018 - 30227)
Menighedsråd - Kapernaum (2018 - 30227)
Bilag:
Ansøgning om frigørelse af (STPR F2 1120791), Re
Ansøgning om frigørelse af (STPR F2 1120791),
Ansøgning om frigørelse af, Afsluttende regnskab for
kælderen efter vands.., Byggeregnskab kontorer,
køkken og møderum., Byggeregnskab vedr.
tilgængelighed til kælder., Budget fremti. arbejder
okt. 2020 (1), Foreløbig opg. synsudsatte arbejder.,
Afsluttet regnskab for renoveringen.., Rev. regnskab
Svanevej 9 2020.., Renovering af toiletter og køkken i
kælder.., Samlet oversigt..

14 - Kirkernes respons på PU's kommentarer til
årsregnskabet

Sager:
Regnskab 2019 - kirkerne - BB (2020 - 15006)
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Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

Karen-Marie Olesen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Flemming Dalgaard Hansen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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