
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde d. 5. maj 2021 på Teams - d. 05-05-2021 kl. 16:00 til 18:30

Deltagere: Arne Hippe, Bettina Birk Jensen, Flemming Dalgaard Hansen, Karen-Marie Olesen, Johanne
Haastrup, Lis Lynge, Rita Tjell Langeland, Steen Hjelmblink, Ulla Anne Nielsen

Tilhørere: Mogens Havnsøe, Siw Sigurdsson, Peter Ring, Helene Martelli
 
Afbud: Simon Scott Palmer

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt
omkring salg af Præstegårds Alle 5.

2 - Godkendelse af salg af Præstegårds Alle 5

 

I januar 2013 mødtes provst og fra Brønshøj
daværende formand, Flemming Dalgaard, og
kirkeværge, Per-Ove Kristensen, første gang for at
drøfte nybyggeri af sognecenter. Der var længe en
modvilje fra Brønshøjs side mod at sælge det gamle
sognecenter, men provst og daværende PU-
formand, John Christensen, var af den helt klare
mening, at det var uhensigtsmæssigt at sprede
Brønshøj kirkes arbejde over flere matrikler.
Brønshøj indvilligede og i byggesagen, som oprettes i
maj 2014, indgår i det foreløbige budget en forventet
indtægt fra salg af det gamle sognecenter. Der
foreligger aldrig en formel ansøgning fra Brønshøj
MR til PU om lov til at sælge det gamle sognecenter,
men PU godkender salget indirekte ved at
videresende anlægsønske på kr. 11.050.000 til BU
samt ved at videresende byggesagen til stiftet, begge
dele i maj 2014. Først på PUmøde 5. maj 2021
godkendes salget formelt, dog ikke på baggrund af
ansøgning fra MR. Anledningen er, at tinglysningen
af salget ikke kan ske uden PUs godkendelse af
salget, som er en realitet pr. 1. april 2021. Årsagen til
denne relativt sene overdragelse skyldes, at MR ville
vente med salget, til det Ny Sognehus stod klart,
samt at man afventede det rette tilbud på salgssum.
 
PU besluttede at godkende Brønshøjs Sogns
Menighedsråds salg af Præstegårds Alle 5, sådan
som de tidligere indirekte gjorde det ved
viderebringelse af menighedsrådets ønske om



optagelse af mellemfinansieringslån i stiftsmidlerne
til brug for finansiering af det nye sognehus i april
2016.

3 - Nyt fra formand og provst

Budgetsamråd 2. juni 2021 kl. 19-21.
 
Ny dato for inspirationsseminar for nye
menighedsråd: 5. juni fra kl. 9-14 i Emdrup Kirke.

Sager:
BB - Budgetsamråd 2. juni BU (2021 - 12923)

Bilag:
Indkaldelse til budgetsamråd 2021

Formanden meddelte, at budgetsamrådet afholdes i
Bellahøj Kirke d. 2. juni 2021 kl. 19-21. Her vil bl.a.
budgetmodellen og den nye aktivitetspulje blive
præsenteret, og der vil ligeledes orienteres om det
kommende valg til PU. Annoncering af dette vil ske i
ugen op til i Brønshøj-Husum og Nørrebro-
/Nordvestliv.
 
Inspirationsseminaret for nye menighedsråd
afholdes i Emdrup Kirke d. 5. juni fra kl. 9-14.
 
Formanden meddelte, at fremskrivningsprocenten
på budgetudvalgsmødet d. 21. april 2021 blev fastsat
til 1%. Af samme grund er der blevet udmeldt nye
ligningsbeløb til de enkelte sogne. Ved samme møde
blev Lis Lynge meldt til udvalget, som skal gennemgå
anlægsønsker.
 
Fællesmøde for PU og Stiftsrådet er d. 21. juni kl.
16:30 (sted og dagsorden følger). Alle blev opfordret
til at deltage. Tilmelding er nødvendig.
 
 

4 - Budget 2022

Godkendelse budget 2022 PUK.  

Sager:
BB - Budget 2022 (2021 - 10182)

Bilag:
Budget PUK 2022

PUK Budget 2022 blev godkendt mærket med
"Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr.
21277401, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 
28-04-2021 11:23".

5 - Ansøgning vedr. temadag om tyrkere

Ønsker PU at deltage? 

Sager:
Temadag om danskere med tyrkiske rødder (2021 -
12894)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning vedr. temadag om Tyrkere,
Program for Temadag om Tyrkere, Provstier med
flest tyrkere

PU besluttede at imødekomme ansøgningen på
baggrund af afstemning, hvor følgende medlemmer
var for: Arne Hippe, Ulla Anne Nielsen, Johanne
Haastrup, Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Lis
Lynge og Rita Tjell Langeland. Imod var Flemming
Dalgaard.



6 - Kirkernes årsregnskaber 2020

PU-medlemmer opfordres til forud for mødet selv at
gå ind på regnskaberne via DAP og især tjekke
resultatdisponeringerne, regnskabsforklaringerne og
anlægsskema for hvert regnskab. Vejledning kan fås
af provstisekretæren.
 
På mødet gennemgår vi regnskaberne sammen.

PU lavede 1.-behandling af regnskaber for alle sogne
undtagen Kapernaum. 
Generelt:

Fine forklaringer på afvigelser mellem
budget og regnskab
Mange har fine biregnskaber på
vedligeholdelsesplaner for kirke og
embedsboliger  
Mange mangler biregnskab for
kollekter (bilag 2)
Mange har ikke regnskab med for
menighedsplejen
PU godkender menighedsrådenes
disponeringer af de frie midler

 

7 - Eventuelt

 

Intet.
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Arne Hippe (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Flemming Dalgaard Hansen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Rita Tjell Langeland (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Steen Hjelmblink (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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