
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde d. 26. august 2021 på provstikontoret - d. 26-08-2021 kl. 17:00 til
20:00

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

Bettina Birk Jensen har studieorlov, Mogens Havnsø og Simon Scott Palmer meldte afbud. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Underskrift af referater

 

Referater blev underskrevet. 

3 - Nyt fra formand og provst

 

Sager:
BB - Budgetudvalg 2021 (2021 - 13640)

Bilag:
Pkt. 4 - Anlægsfordeling 2022, Pkt. 4 -
Budgetfordeling for de københavnske provstier -
2022

Provsten fortalte om stiftsrådets planer om at
oprette en skoletjeneste for
ungdomsuddannelserne. Idéen blev positivt
modtaget. Samarbejdsaftale, som implicerer et
budget på ca. 500.000,- (som i givet fald skal tages af
BUs samlede ligning) fremlægges formelt længere
fremme i processen.
Spørgsmålet blev rejst, om projektet alene handler
om skoletjeneste, eller om der også er indtænkt
mulighed for sjælesorg/formidling af kontakt til
sjælesorg.
 
Dagsordenen til PUvalgaftenen blev
gennemgået, spørgsmål besvaret og opgaver fordelt.
Det blev f.eks. afklaret, at man godt kan stille op med
fuldmagt, men kun kan stemme ved fremmøde (kun
MR-medlemmer kan stemme). PU håber på, at
ordningen med repræsentation fra hvert MR kan
fortsætte, men da der kun er max. 8 pladser, bliver
der afstemning om, hvilke 8 MR der bliver
medlemmer, og hvlke 2 der bliver faste tilhørere.
 
Provstisekretæren vender tilbage 1. september (til at
begynde med på nedsat tid).
 



4 - Vedtagelse af Budget 22

Fordeling af ligningsmidler til drift er allerede
godkendt (se bilag BBM). Budgetudvalgets
beslutning om fordeling af anlægsmidler sker 25.
august. Den foreløbige udmelding fra
arbejdsgruppen lyder på bevilling til og
med provstiudvalgets 4. prioritet (se bilag med
prioriterede anlægsønsker) 

Sager:
BB - Anlægsønsker 2022 (2021 - 1444)
Bispebjerg-Brønshøj modellen (2018 - 8953)
BB - Budget 2022 (2021 - 10182)

Bilag:
Prioriteret anlæg 2022 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti,
BBM gældende 1% - 220421, BBM med forventede
2% - 170821

BU vedtog onsdag d. 25. august et budget for 22,
som implicerer

1. fremskrivning på 2%
2. 5% til dispositionsmidlerne
3. anlæg til Bispebjerg-Brønshøj Provsti:

1. kr. 168.114 til Bellahøj-
Utterslev til afdrag på
stiftslån

2. kr. 5.300.000 til Husum til
nyt tag på kirke og
sognegård

3. kr. 4.227.441 til
Husumvold til sidste rate
til- og ombygning

4. kr. 600.600 til Tagensbo
til afdrag på Stiftslån

4.  feriepengeforpligtelsen overføres til
PUK (i 12-dele), og Provstiet vil gøre det
enkelte MR opmærksom på, hvornår
der er penge nok til, at de kan søge om
deres del.

 
På den baggrund vedtog PU budget 22 for
Bispebjerg-Brønshøj Provsti med fordeling blandt
kirkekasserne, som det fremgår af det til
dagsordenen vedhæftede bilag til dette punkt.
 
Fremskrivningen på 2% gælder også PUK, hvorfor der
på næste møde skal vedtages revideret budget 22
for PUK.

5 - 2. kvartalsrapport for PUK

 

Sager:
PUK - 2021 (2020 - 14150)

Bilag:
Kvartalsrapport 2021

2. kvartalsrapport for PUK blev gennemgået og taget
til efterretning. Dog var der spørgsmål til side 2, som
vil blive besvaret på næste møde. 

6 - Aktivitetspulje

PU skal vedtage fordeling af midlerne fra
aktivitetspuljen på baggrund af indkomne
ansøgninger. 

Sager:
BB - Aktivitetspulje 2022 (2021 - 13346)

Bilag:
Ansøgning til Aktivitetspulje22 Diakoni - sundhed

Der var indkommet 2 ansøgninger til aktivitetspuljen:
1. Ansøgning om diakonalt tiltag, nemlig

ansættelsen af en deltids
sundhedsmedarbejder til Kompasset.
Ansøgningen lød på kr. 250.000,-PU
vurderede, at projektbeskrivelsen ikke
var fyldestgørende, og Ulla og provsten
sætter sig sammen med Kompassets
leder Allan Bærentzen for at rette op
herpå inden næste PUmøde, hvor PU
så vil tage stilling til ansøgningen.



Provst og Kompasset, Ansøgning til Aktivitetspulje22
Foderbrættet. Ansgar-Husumvold

2. Ansøgning om diakonalt/kirkeligt tiltag:
Foderbrættet, som er et on-line
mødested for ældre, som har svært ved
at forlade hjemmet. Ansøgningen lød
på kr. 74.700, som fortrinsvis skal gå til
konsulenten, som har udtænkt
konceptet, og som giver teknisk bistand
til deltagerne, leder og sætter
dagsorden for møderne, som
indeholder etisk/eksistentielle
spørgsmål til overvejelse, og bud på
svar herpå fra udvalgte prædikener.PU
imødekom ansøgningen og overfører
beløbet til administration i Ansgars
kirkekasse.

 
Ikke fordelte midler fra aktivitetspuljen valgte PU
skulle overføres til næste års pulje med
ansøgningsfrist i juni 22. De ikke fordelte midler
placeres i PUK.

7 - 5% Ansøgninger

 

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

Bilag:
5%-midler 16.08.21

Ingen 5% ansøgninger modtaget. 

8 - Årshjul

Udkast til årshjul 22 

Sager:
Årshjul 2022 (2021 - 23058)

Bilag:
Årshjul 22

Årshjulet med enkelte rettelse udsendes til MR. 

9 - Evt.

 

Siw fra Tingbjerg udtræder af PU pga. sygdom. 
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Arne Hippe (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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