
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde d. 2. juni 2021 i Bellahøj Kirke - d. 02-06-2021 kl. 17:00 til 18:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt 

2 - Nyt fra formand og provst

plejeorlov til provstisekretær
antal tilmeldte temadag 5. juni
kvartalsrapporter MR udsættes til
næste møde
energigennemgang
ladestandere ved embedsboliger
webtilgængelighed
seksuel chikane
APV  actioncard
klagevejledning
statistik
mulighed for at kontakte præst fredag
eftermiddag-tirsdag morgen
tjenestevejen
temadag om tyrkere 16. september
fællesmøde provstiudvalg og stiftsråd
21. juni

Sager:
Fællesmøder for PU og Stiftsråd (2021 - 4035)
Temadag om danskere med tyrkiske rødder (2021 -
12894)

Bilag:
Dagsorden for fællesmøde 21. juni '21, Forslag til
klimapolitik for Københavns Stift - januar 2021,
Ideoplæg til provstisamarbejde om skoletjeneste for
ungdomsuddan, Invitation - temadag - danskere
med tyrkiske rødder

Provstisekretæren har orlov til pasning
af sygt barn, foreløbigt til 1. august.
Nørrebros sekretær tager regnskab og
journalisering mod timebetaling. Der
søges refusion hos kommunen.
Temadagen blev aflyst pga. for få
tilmeldinger og repræsentation fra kun
halvdelen af provstiets menighedsråd.
Kvartalsrapporter MR udsættes til
næste møde
Stiftsrådet har foranlediget
energigennemgang af et antal kirker i
Stiftet (herunder Husum Kirke) til
inspiration for andre kirker.
Der er vejledning på vej fra Stiftet vedr.
ladestandere til elbiler ved kirker og
embedsboliger
Til august/september vil der være
vejledning på Stiftets hjemmeside vedr.
webtilgængelighed, ligesom der vil
tilbydes webinar. Det forlyder desuden,
at officepakken vil blive opdateret hen
over sommeren med nye værktøjer til
med det samme at gøre det skrevne
tilgængeligt. MEN der skal allerede nu
lægges en erklæring (brug skabelon) på
alle hjemmesider med dato for,
hvornår siden opfylder kravene
(overskrifter, billedtekster, tekstede
videoer, pdf-filer)
Der er fokus på nultolerance over for



seksuel chikane. På stiftets hjemmeside
findes handleplan med værktøjer.
Der er ligeledes på Stiftets hjemmeside
actioncards med fin beskrivelse af,
hvad man skal gøre i tilfælde at
arbejdsmiljøproblem. Det har vist en
præventiv effekt, at man på
arbejdspladsen har italesat
problematikkerne, og at alle ved, hvad
der skal gøres.
Stiftet har udarbejdet en
klagevejledning. Ligger på Stiftets
hjemmeside.
Mht. statistik: Det viser sig, at de
statistiktal, som Stiftet indsamler i de
kendte skemaer, rent faktisk bruges.
Det er herfra at Danmarks Statistik
henter tal (som bl.a. kan ses på
sogn.dk), og Stiftet selv bruger også
tallene fra pkt. 16 som baggrund for
reportager, f.eks. om hvor mange
steder i Stiftet, der er
babysalmesang/natkirke osv.
Alle kirker opfordres til at efterse,
hvordan det i deres kirke er muligt for
konfidenter/pårørende/bedemænd at
komme i kontakt
med præst/kirkekontor i tidsrummet
fredag eftermiddag-tirsdag morgen.
Biskoppen erindrer igen om, at alle
henvendelser til ham/Stiftet skal gå ad
tjenestevejen (dvs. gennem provsten)
for at blive taget til behandling.
temadag om tyrkere 16. september
fællesmøde provstiudvalg og stiftsråd
21. juni, hvor bl.a. klimapolitik, og
skoletjeneste for
ungdomsuddannelserne skal drøftes

 

3 - PUK kvartalsrapport

 

Sager:
PUK - 2021 (2020 - 14150)

Bilag:
Kvartalsrapport 2021

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. 

4 - Prioritering af anlægsønsker Den foreslåede prioritering af anlægsønsker blev
godkendt med kr. 2.000.000 ud for Grundtvigs Kirkes



Forslag til prioritering af anlægsønsker 

Sager:
BB - Anlægsønsker 2022 (2021 - 1444)

Bilag:
Prioriteret anlæg 2022 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti

samlekar til afdrag på forventet stiftslån. 
Provstiarkitekten er ude til vurdering af restlevetid
på de tage, som ønskes udskiftet.
Lis Lynge sidder i det af Budgetudvalget nedsatte
udvalg til den samlede prioritering af anlægsarbejder
i provstierne.

5 - Ansøgning om optagelse af lån i Stiftsmidlerne -
Grundtvigs Kirke

Bilag eftersendes

Provstiudvalget anbefaler ansøgningen fra
Grundtvigs Kirke om optagelse af lån i Stiftsmidlerne
på kr. 13.630.000 til udskiftningen af de resterende
samlekar. Arbejdet ønskes igangsat i efteråret 21,
hvor man forventer at de aktuelle firmaer vil kunne
træde til med arbejdskraft. Provstiudvalget ønsker i
samråd med menighedsrådet, at lånet udbetales
efter behov (formentlig i tre rater 21, 22 og 23) for at
mindske renteudgiften, og at der aftales en
afdragsprofil på kr. 2.000.000 om året med første
rate i 2022. Det vil betyde, at lån incl. renter vil være
tilbagebetalt efter senest 8 år. Ansøgningen er på
dagsordenen på Budgetudvalgets møde 9. juni, og
kan blive behandlet på Stiftsrådets næste møde 21.
september.

6 - 5% ansøgninger

Kapernaum: Ansøgning om dækning af udgifter til
vaskemaskine og tørretumbler embedsbolig i alt kr.
10.908,66
 

Sager:
5%-ansøgninger 2021 BBP (2021 - 15453)
5%-ansøgninger 2021 BBP (2021 - 15453)

Bilag:
Faktura på vaksemaskine og tørretumbler, 5%
Ansøgningsskema

Ansøgningen fra Kapernaumskirken på kr. 10.908,66
til vaskemaskine og tørretumbler til embedsboligen
blev imødekommet 

7 - Salg af Brønshøj Sognecenter

PU skal godkende salgssum 

Sager:
Menighedsråd - Brønshøj (2019 - 11769)

Bilag:
Aktdokument

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg godkender
salgsprisen på kr. 10.600.000 for sognecentret,
Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj, matrikel nr. 1370
Brønshøj. Prisen er accepteret af køber. 
 

8 - Evt. Johanne finder sted og indkalder snarest til



Sted for sommerPUmøde? 
sommermøde. 
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Bettina Birk Jensen (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)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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