
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 1. december 2021 fra kl. 17-18 - d. 01-12-2021 kl. 17:00 til 18:30

Deltagere: Johanne Haastrup, Karen-Marie Olesen, Lis Lynge, Helene Esther Martelli, Margrethe Løndorf
Winther-Nielsen, Simon Scott Palmer, Ulla Anne Nielsen, Peter Ring, Bettina Birk Jensen
Afbud: Vita Merete Japsen

Tilhørere: Rita Tjell-Langeland og Hans Munck-Westh (sidstnævnte vil fremadrettet deltage for Husumvold).

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2 - Nyt fra formand og provst

Provst og formand orienterer om stiftsseminaret d.
20.11.2021.
 
Samtykkeerklæring vedr. åben mailkorrespondance
mellem PU-medlemmer og faste tilhørere
underskrives med henblik på, at der for fremtiden
ikke skal bruges blind copy internt i PU.

Sager:
BB - PU 2021-2025 (2021 - 24913)

Bilag:
Samtykke for åben mailkorrepondance blandt
medlemmer af BBPU

Provst, formand og Simon Scott Palmer fortalte om
stiftsseminaret d. 20. november 2021.
Dagsordenen for seminaret var Stiftsrådets initiativer
for de seneste 4 år, og på baggrund heraf en
drøftelse af hvilke udfordringer og visioner der er på
tværs af stiftet for de næste 4 år.
 
Det blev besluttet, at tilføje nyt fra Stiftsrådet som
fast punkt i PU-dagsordenen. 
 
Lis Lynge fortalte om møde i Budgetudvalget, hvor
ny formand, Karen-Marie Olesen, blev valgt.  
 
Aktivitetspuljen kræver en samarbejdsaftale, som vil
blive behandlet på næste PU-mødet.
 
Medlemmerne underskrev samtykkeerklæring vedr.
emailkorrespondance PU-medlemmerne imellem.

3 - Principbeslutninger BBP

PU skal gennemgå og tage stilling til
principbeslutningerne for Bispebjerg-Brønshøj
provstiudvalg.  

Sager:
BB - PU 2021-2025 (2021 - 24913)

Bilag:
PU grundlæggende principper 2019

Formanden præsenterede baggrunden for BBPs
principbeslutninger og en drøftelse af disse blev
startet. Lis Lynge foreslog i den forbindelse, at der
skal tilføjes tekst omkring aktivitetspuljen og dens
principper, samt hvornår PU skal tage stilling til
budgetmodellen igen.
Simon Scott Palmer foreslog at implementere det
årlige fællesmøde for alle kirker i provstiet i
årshjulet. Bettina Birk Jensen foreslog, at det
analyseres, hvordan vi får menighedsråd motiveret
for deltagelse i dette møde. Provst foreslog et udvalg
til denne temadag, hvortil Margrethe Winther-



Nielsen og Simon Scott Palmer meldte sig.
Ulla Anne Nielsen foreslog etablering af
formandsmøder, hvortil Karen-Marie Olesen
inviterer.
Provsten meddelte, at PU senest på februarmødet
skal have taget stilling til principbeslutninger i
økonomiregi.
PU vender tilbage til principbeslutningerne senest på
februarmødet.
 
 

4 - Godkendelse af Brønshøj Menighedsråds
tilrettede budget 2022

Provst og provstisekretær har gennemgået de
opdaterede supplerende forklaringer for Brønshøj
Sogns Menighedsråd.

PU godkendte Brønshøj Menighedsråds tilrettede
budget 2022.  

5 - Godkendelse af Kapernaum og Brønshøj
Menighedsråds tilrettede regnskab 2020

Provst og provstisekretær har kontrolleret de
opdaterede regnskabsforklaringer for 2020 for
Brønshøj Sogn Menighedsråd, samt at Kapernaum
Menighedsråd har uddybet, hvordan de forholder
sig til revisors bemærkninger i
revisionsprotokollatet.

PU godkendte Kapernaum og Brønshøj
Menighedsråds tilrettede regnskaber for 2020.  

6 - Årsrapport for socialrådgivertjenesten

Som en del af regnskab 2020 skal PU godkende
årsrapporten for provstiets socialrådgivertjeneste
i Tingbjerg.  

Sager:
Socialrådgivertjenesten Tingbjerg (2018 - 4345)
Socialrådgivertjenesten Tingbjerg (2018 - 4345)

Bilag:
Biregnskab, socialrådgiver, Årsrapport fra hjørnet
2020.pdf

PU godkendte årsrapporten for
socialrådgivertjenesten i Tingbjerg. Bettina Birk
Jensen foreslog, at det præciseres, hvilke sogne
brugerne af socialrådgivertjenesten kommer fra.

7 - PUKs 3. kvartalsrapport 2021

 

Sager:
BB - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2021 (2021 - 28020)

PU godkendte 3. kvartalsrapport 2021 for PUK.  



Bilag:
3. kvartalsrapport PUK 2021

8 - Kirkekassernes 3. kvartalsrapport 2021

Provst og provstisekretær har gennemgået
kirkekassernes 3. kvartalsrapporter for 2021.

PU godkendte kvartalsrapport for 3. kvartal for
følgende sogne:

1. Ansgar
2. Bellahøj-Utterslev
3. Brønshøj
4. Emdrup
5. Grundtvigs
6. Husum
7. Kapernaum
8. Tagensbo
9. Tingbjerg

 
Provstisekretæren foreslog i forlængelse heraf et
fremtidigt tættere parløb mellem førstnævnte og de
enkelte regnskabsførere og kasserere. Fx ved
afholdelse af et kort møde med den enkelte
regnskabsfører/kasserer og provstisekretær, hvor
disse i fællesskab kan gennemgå kvartalsrapporten
sammen. Målet med dette er en mere kvalificeret
læsning af kvartalsrapporten og en tættere dialog
mellem regnskabsførerne og provstiet. PU bakkede
op om ideen, forudsat at der er tale om en
midlertidig løsning. Provstisekretæren foreslår dette
på teknisk budgetsamråd d. 10. februar 2022.

9 - Ansøgninger

Bellahøj-Utterslev Sogn Menighedsråd ansøger
jf. PU's principbeslutninger om
1.  kr. 44.720 til dækning af afholdte udgifter ifm.
APV og samarbejdsproblemer.
2. estimerede udgifter på kr. 32.415 til den
resterende del af processen.
 
 

Sager:
BB 2021 - Bellahøj-Utterslev - Ansøgning om
dækning af udgifter ifm. APV og
samarbejdsproblemer (2021 - 32043)

Bilag:
Ansøgning PUK 191121, Bilag 1 timeforbrug og kørsel
Bellahøj-Utterslev kirke jan-juni 2021, Bilag 2
timeforbrug og kørsel Bellahøj aug- estimeret dec
2021

PU imødekom ansøgningen om op til kr. 32.415 til
dækning af de estimerede resterende udgifter ifm.
APV og samarbejdsproblemer jf. PU's målsætning om
at hjælpe til afdækning og løsning af udfordringer og
problemer i provstiets kirker og værne om et godt
arbejdsmiljø.



10 - 5%-ansøgninger

Husumvold ansøger om kr. 109.595,81 til dækning af
udgifter til renovering af klokkeanlægget i
Husumvold Kirke.  

Sager:
BB 2021 - 5%-ansøgning Husumvold - Klokkeanlæg
(2021 - 31381)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)

Bilag:
Ans. 5%-midler Husumvold kirkeklokke, 5%-midler
22.11.2021

PU afviste Husumvolds ansøgning pga. kirkekassens
store frie midler.

11 - Byggesager i provstiet

PU-medlemmerne bedes verificere, at alle sager i de
respektive sogne fremgår af oversigten over
byggesager i provstiet og kan på mødet opdatere PU
om dem.

Sager:
BB 2021 - Oversigt over byggesager i provstiet (2021
- 32044)

Bilag:
Byggesager i Provstiet 161121

Bellahøj kirke starter renovering af kirkegulv d. 3.
januar 2022. Kirken vil være lukket i 6 uger i den
forbindelse.

12 - Eventuelt

 

Intet.  
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Provstiudvalg)
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(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)
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