
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde d. 6. oktober 2021 på provstikontoret - d. 06-10-2021 kl. 17:00 til
20:00

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

Afbud: Bettina Birk Jensen, Arne Hippe, Peter Ring, Siw Sigurdsson, Mogens Havnsø.
Tilhører: Helene Martelli 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Underskrift af referater

 

Referater blev underskrevet. 

3 - Nyt fra formand og provst

1. Reminder: Selv små anlægsarbejder skal oprettes
som byggesager.  
2. Aftale mellem provster omring sygefravær og
vakancer.

Sager:
BB - Sygefravær og vakancer (2021 - 24911)

Bilag:
Sygefravær og vacancer i provstierne vikardækning -
endelig, september 2021

Ad 1: Byggesager skal oprettes, hvor der sker
ændringer - altså ikke vedligehold.
 
Ad. 2: Aftalen affødte ingen kommentarer, og blev
taget til efterretning.
 
Provsten orienterede om, at hun nu underskrev
låneaftalen mellem Grundtvigs kirkes menighedsråd
og Sydhavn sogns menighedsråd om lånet til
reparation af samlekar. Aftalen går videre til
budgetudvalgsformanden, som med sin underskrift
stadfæster aftalen om, at låneafdragene på kr.
2.000.000,- bevilges som anlæg de kommende år,
samt at lånet overgår til stiftsmidlerne, såfremt
Sydhavn skal bruge sine penge.  

4 - Ansøgninger til aktivitetspuljen

Genbehandling af ansøgning fra Kompasset.  

Sager:
BB - Aktivitetspulje 2022 (2021 - 13346)

Bilag:
scan

Ansøgningen til Aktivitetspuljen fra
Kompasset/provsten om kr. 250.000 til en
sundhedsmedarbejder blev imødekommet. Midlerne
administreres i PUK. Provsten og Ulla Nielsen sidder i
PUs underudvalg vedr. projektet.



5 - Godkendelse af budget PUK 2022

Budget 2022 er ændret pga. ændret bevilling samt
beslutning om at ikke-bevilligede midler fra
aktivitetspuljen skal ligge i PUK til næste uddeling
i august 2022.  

Budget 2022 blev godkendt med stempel "Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-
nr. 21277401, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 12-10-2021 17:10".

 

6 - 2. kvartalsrapport PUK

Besvarelse af spørgsmål til side 2 (rejst på PU-mødet
d. 26. august 2021). 

797742,75 dækker over den ligning, vi fik udbetalt på
forhånd i 4. kvartal i 2020.
 
775,91 dækker primært over en postering fra 2020
med skyldig feriegiro, som ikke uden videre kan
trækkes ud.

7 - Godkendelse af regnskab 2020 - PUK

Vedhæftet er revisionsprotokollat og
revisorpåtegning.  

Sager:
BB - Revisionsprotokollat 2020 (2021 - 26795)

Bilag:
PUK påtegning revisor 2020, PUK
revisionsprotokollat 2020

På baggrund af revisionsprotokollatet godkendte
PU årsregnskab 2020 for PUK, og protokollatet blev
underskrevet af formanden.
PU giver opgaven videre til det nye PU at overveje en
grænse for, hvor store beløb der internt kan
attesteres. 

8 - Godkendelse af kirkekassernes budget 2022

PU-medlemmerne opfordres til selv at gå ind på DAP
og gennemse budgetterne (vejledning kan fås af
provstisekretæren). Vi plejer at se på:

1. Ligningsbeløb til drift og anlæg
(Johanne tjekker, at det svarer til de af
PU udmeldte beløb)

2. Målsætninger, indsatsområder og
supplerende forklaringer

3. Bilag 1
4. Anlægsprojekter

Provsten skriver ud til de enkelte regnskabsførere
med evt. spørgsmål, så der er mulighed for at justere
budgettet og få det godkendt af MR påny inden
næste PUmøde, hvor PU skal godkende budgetterne
endeligt.

9 - Godkendelse af kirkekassernes 2.
kvartalsrapporter

Provst og provstisekretær har gennemgået
kvartalsrapporterne og har fået svar på enkelte
spørgsmål hos regnskabsførerne. På den baggrund
har vi intet at bemærke.

PU tog på denne baggrund kvartalsrapporterne til
efterretning. 



10 - Revisionsprotokollat 2020 - kirkekasserne

Gennemgang af revisionsprotokollat 2020.  
 
Endelig godkendelse af kirkernes regnskab 2020 sker
på næste møde med menighedsrådenes
kommentarer til revisors bemærkninger.

Sager:
BB - Revisionsprotokollat 2020 (2021 - 26795)

Bilag:
Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Bemærkninger til
revisionsprotokollat 2020

Provsten skriver ud til de enkelte regnskabsførere, så
der er mulighed for at rette evt. fejl og mangler
inden næste PUmøde, hvor PU skal
godkende regnskaberne endeligt.
Provsten minder ved samme lejlighed om, at det ikke
er nok, at der i referatet fra MRmøder med
revisionsprotokollat og årsregnskab som
dagsordenspunkt alene står: Taget til efterretning.
PU skal fra referatet kunne udlede, om MR vil rette
fejlene evt. blot fremover.
På baggrund af de indkomne bemærkninger
fra provstirevisor forventer PU, at enkelte
regnskabsførere genindlæser deres tilrettede
regnskaber. Provsten kan åbne for denne mulighed i
systemet.
 

11 - 5%-ansøgninger

1. Kapernaum: kr. 951.820,77 til
renovering af kloak.

2. Bellahøj-Utterslev: kr. 71.125,00 til
reparation af vandskade efter utæthed
i karnap.

3. Brønshøj: Difference ift. tidligere
bevilliget kr. 3846.

Sager:
Tjenestebolig - Brønshøj - Valløvej 19 (2020 - 27435)
BB - 5% ansøgning 2021 - Kapernaum - Kloakprojekt
(2021 - 25658)
BB - 5%-ansøgning 2021 - Bellahøj-Utterslev - Håbets
Alle karnap (2021 - 26025)
Tjenestebolig - Brønshøj - Valløvej 19 (2020 - 27435)
BB - 5% ansøgning 2021 - Kapernaum - Kloakprojekt
(2021 - 25658)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)

Bilag:
Fjernvarmeunit, Valløvej 19, 5% ansøgning
Kapernaum, 5% karnap Håbets alle, 2021-09-07 UD
Ansøgning 5% midler Nyt varmesystem på Valløvej,
Oversigt over kloakprojektet sept. 2021, 5%-midler
29.09.2021

Kapernaums ansøgning blev imødekommet.
Bellahøj-Utterslevs ansøgning blev imødekommet.
Brønshøjs ansøgning blev imødekommet. 

12 - Andre ansøgninger

Godkendelse af leasingaftale Tingbjerg. 

Sager:
Menighedsråd - Tingbjerg (2019 - 31339)

Leasingaftalen blev godkendt, da det efter vores
budgetmodel er MR, der selv disponerer over den
tildelte ligning. Der blev dog kommenteret på, at
aftalen var dyr. 



Bilag:
tilbud til tingbjerg, tingbjerg kundeordre

13 - Eventuelt

 

Formanden sidder som formand for MR i Grundtvigs
Kirke i styregruppen for Kvarterløft Bispebjerg (som
også dækker Tagensbo Sogn).
Mogens Havnsø kan af helbredsmæssige årsager ikke
stå for den elektroniske julekalender, og den må
udsættes på ubestemt tid.
Husk inspirationsdagen 30/10 om socialetisk
(diakonalt) arbejde i Stiftet. 
 
Formanden sagde tak til de afgående medlemmer og
overrakte en lille erkendtlighed.
Flg. stopper i PU:
Flemming Dalgaard, Steen Hjelmblink, Mogens
Havnsø, Arne Hippe og Siw Sigurdsson.

2021 - 23852 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder 06-10-2021, 17:00



Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Flemming Dalgaard Hansen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)

Rita Tjell Langeland (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Steen Hjelmblink (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)
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