Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde d. 3. marts 2021 på Teams - d. 03-03-2021 kl. 17:00 til 19:30
Deltagere: Bettina Birk Jensen, Flemming Dalgaard Hansen, Karen-Marie Olesen, Johanne Haastrup, Lis
Lynge, Rita Tjell Langeland, Steen Hjelmblink, Ulla Anne Nielsen
Afbud: Arne Hippe
Afbud tilhørere: Siw Sigurdsson og Peter Ring.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst

Inspirationsseminaret for nye menighedsråd
udskydes til d. 24. april fra kl. 9-14 i Bellahøj Kirke.

Inspirationsseminaret for nye menighedsråd
udskydes til d. 24. april fra kl. 9-14 i Bellahøj Kirke.

3 - Nyt fra arbejdsgruppen
En ny arbejdsgruppe er p.t. i gang med at
finjustere forslag 3, som PU blev enige om at gå
videre med på det ekstraordinære møde d. 3.
februar 2021.

Referatet fra det ekstraordinære møde d. 11. februar
2021 er ved en fejl ikke blevet udsendt. Det
udsendes sammen med referatet fra dette møde.
Provsten refererede fra det møde arbejdsgruppen
vedr. budgetmodellen havde i sidste uge. Det blev i
den forbindelse meddelt følgende:
1. Der arbejdes videre med én fælles
pulje på 1% af ligningsbeløbet, som skal
fungere som en aktivitetspulje. Denne
pulje kan søges til nye
menighedsopbyggende og diakonale
aktiviteter.
2. Definition af skal- og kanaktiviteter blev drøftet, herunder
hvordan enkelte særtilfælde, der
umuliggør afholdelse af kirkelige
handlinger (såsom istandsættelse af
kirke og præsters lovlige fravær)
skal tælles med.
3. Der var enighed omkring, at statistiktal
fra 2020 ikke kan anvendes pga.
corona, og at der skal bruges statistiktal
fra tre år tilbage.
4. Provstiarkitekt og provst verificerer m2
i næste uge.
5. Statistikopgørelser verificeres ligeledes
for at sikre korrekthed og ensartethed.

6. Formanden laver en beregning på
modellen, for at se hvordan
udviklingen ville have set ud, hvis den
reviderede model havde været anvendt
fra start.
Næste møde i arbejdsgruppen er mandag d. 15.
marts 2021, hvor arbejdsgruppen vil blive enige om
en indstilling til PU, der præsenteres på næste møde
d. 7. april. Forud herfor sendes indstillingen ud til de
enkelte menighedsråd, så de inden PU-mødet
kan forholde sig til denne.

4 - Anlægsønsker 2022
Prioritering af anlægsønsker til 2022.
De enkelte sognes anlægsønsker blev udsendt med
dagsorden til sidste møde d. 3. februar 2021. De
mange store anlægsønsker har givet anledning til et
alternativt skriv til budgetudvalget.

PU gennemgik første udkast til anlægsønsker samt et
alternativt bud herpå. Sidstnævnte inkluderede bl.a.
optagelse af stiftslån.
PU bakkede op omkring, at vi præsenterer de reelle
behov for anlægsønsker for BU.

Sager:
Anlægsønsker BB 2022 (2021 - 1444)
Bilag:
Anlæg 2022 - alternativ, Anlæg 2022 - første udkast

5 - Virtuel julekalender til provstiet

Mogens Havnsøe præsenterede Viborg Stifts
virtuelle julekalender fra 2020 "Ventetid" og bragte
Mogens Havnsøe præsenterer Viborg Stifts virtuelle op til overvejelse, om vi i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
julekalender 2020 ("Ventetid") med henblik på
kunne inspireres heraf og lave en fælles virtuel
drøftelse af, om Bispebjerg-Brønshøj Provstis kirker julekalender med udgangspunkt i alle provstiets
skal lave noget tilsvarende.
kirker, som kunne være med til at styrke
fællesskabet på tværs af provstiet. Til næste PUmøde d. 7. april skal alle PU-medlemmer have
forholdt sig til Viborg Stifts julekalender. Mogens
Havnsøe laver desuden et udkast til
menighedsrådene.
Provsten undersøger, om der er penge i PUK hertil,
og om der skal foreligge en samarbejdsaftale.
PU bifaldt ideen.
Bettina Birk Jensen opfordrede i forlængelse heraf,
om man ligeledes i god tid kunne lave en fælles
provstigudstjeneste udendørs juleaften. Dette tages
op på næste provstikonvent.

6 - Orientering om provstiudvalgskonferencen

Lis Lynge og Steen Hjelmblink orienterede om
provstiudvalgskonferencen d. 30. januar 2021 og
Lis Lynge orienterer om provstiudvalgskonferencen, kom i den forbindelse ind på bl.a.:
der blev afholdt d. 30. januar 2021.
1. Værdibaseret ledelse.
2. Økonomiske samarbejder på tværs af
sognegrænser.
3. Kulturarvsbevarelse.
4. Oprettelse af klimasekretariat i Kirkeministeriet.
5. Energiforbrug i kirkerne og grøn omstilling.
6. Kostvaner i klimaperspektiv.
7. Relationen mellem PU og MR.
8. Fordeling af anlægsmidler.
7 - Eventuelt

1. Steen Hjelmblink spurgte til valgmøde
til PU 2021. Provst og provstisekretær
følger op på dette.
2. Lis Lynge tog op, at medlems- og
dåbsprocenten i tre af provstiets kirker
ligger i bunden på landsplan og
opfordrede til, at PU forholder sig til,
om der er noget, man aktivt kan/skal
gøre. Mogens Havnsøe foreslog en
erfaringsudveksling med Nørrebro
Provsti med henblik på fælles aktivitet.
3. Lis Lynge meddelte, at
fællesgudstjeneste 2. pinsedag er
under planlægning: Bellahøj
Friluftsscene er reserveret hertil, og
politiet er orienteret. I tilfælde af
dårligt vejr er Grundtvigs Kirke
reserveret.
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