
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 12. januar 2022 - d. 12-01-2022 kl. 17:00 til 20:00

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, Vita Merete Japsen

Afbud: Hans Munck-Westh. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2 - Nyt fra formand og provst

 

Provsten orienterede om, at hun med anbefaling fra
Bellahøj-Utterslev på PUs vegne har videresendt
byggesag vedr. udvidelse af døren mellem våbenhus
og kirke, da der var tale en hastesag: Håbet er, at
stiftets konsulenter kan godkende projektet, så det
kan udføres i januar-februar, hvor kirkerummet
alligevel er lukket pga. reparation af gulv. 
 
Derudover orienterede hun om, at hun har bevilliget
11.900 kr. til Iben Palle Hansens efteruddannelse i
form af kurset "Det personlige lederskab og
forandring".
 
Provsten meddelte også, at centralisering af opgaven
omkring udtagning af administrative personnumre
på baggrund af initiativ 1.16 i National Strategi for
Cyber- og Informationssikkerhed er sendt til høring i
alle provstier. Der var fra PUs side ingen
indvendinger mod, at denne opgave i
København fremadrettet alene udføres i hhv.
Simeon-Sankt Johannes og Vor Frue sogn. Derfor
fremsendes der ikke høringssvar.
 
Endelig berettede provsten om arbejdet med
temadagen i provstiet, hvor der har være vanskeligt
at finde en dato, hvor både ønsket oplægsholder
kan, og der er ledigt det ønskede sted. Der arbejdes
videre på at finde en egnet dato.
 
Provsten vil sende forslag til provstivandring,
som (på samme måde som tidligere 2.
pinsedagsgudstjenesten) har til formål at



styrke sammenhængskraften i provstiet. Forslaget vil
blive sendt til drøftelse i MR og på
næste provstikonvent.
 
 

3 - Nyt fra Stiftsrådet

Simon Scott Palmer orienterer om nyt fra Stiftsrådet.
 

Der var intet nyt fra Stiftsrådet. Næste møde er 3.
februar.  

4 - Principbeslutninger BBP

PU skal tage stilling til principbeslutningerne for
Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg, herunder

om man fortsat er enige om
udformning af supplerende
forklaringer til budget og regnskab
hvor tit og hvordan budgetmodellen
skal evalueres
om man kan lave en mere klar
definition af, hvad man kan søge 5%-
midler til, og hvad der hører under
kirkernes vedligeholdelse

Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)

Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 03012022

PU drøftede principbeslutningerne, herunder
Ad punkt 1:

1. under afsnittet "Desuden": Punktet
"Støtte MR i kendskab til
sognesammensætning (demografi,
samarbejdspartnere, institutioner mv"
stadig skal være med. Der blev nævnt,
at der er blevet udarbejdet
sogneanalyser ved præsteansættelse
og til brug for sognes visionsdage. Som
eksempel kan man se den analyse,
Emdrup sogn fik udarbejdet (ligger på
kirkens hjemmeside).

2. "Kirkeregnskaber og budgetter: Det
skal fremgå af budgettet, hvad der er
budgetteret med til
vedligeholdelsesplan (under
supplerende forklaringer)": Her tilføjes,
at det både er for henholdsvis kirke og
embedsbolig.

3. "Kirkerne må gerne ansøge om
disponering af frie midler eller
konvertering af anlæg/drift i selve
regnskabet, og ikke nødvendigvis på en
selvstændig ansøgning": Her tilføjes,
at hvis PU ikke efter 1. behandling af
årsregnskabet kommer med
indvendinger ift. disponeringer af frie
midler, kan MR regne med, at
disponeringen er godkendt.

4. Nyt punkt: Samarbejdsaftaler efter
paragraf 42 i menighedsloven mellem
menighedsråd og andre skal fremgå af
regnskabsforklaringerne. I hver enkelt
af kirkernes regnskaber skal
samarbejdsaftalerne fremgå, og hvor
det administreres.

5. Provsten anmodede om PUs opbakning
til at, hvis der er store forskelle (75.000
og derover) på formål mellem budget
og regnskab, skal det ledsages af en



forklaring i regnskabsforklaringerne. PU
bakkede op om det.

6. Provsten anmodede ligeledes om PUs
opbakning til, at ikke-budgetterede
anlægsarbejder på embedsboliger, som
er bevilliget af fx 5%-midlerne, skal
konteres under anlæg. PU bakkede
også op om det.

 
Ad punkt 2:

1. "Den nye budgetmodel skal evalueres
forud for næste periode" her tilføjes,
dvs. budget 2026 (forår 2025). Resten
af punktet slettes.  

Ad punkt 3: Tages op igen på næste møde.
 
Beslutningerne indarbejdes i en ny udgave af
principbeslutningerne, som tages op på næste møde.
 
 
 
 

5 - Samarbejdsaftale for aktivitetspuljen

Samarbejdsaftaler præsenteres for PU.  

Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)

Bilag:
Samarbejdsaftale Kompasset, Samarbejdsaftale
Aktivitetspulje

Samarbejdsaftalerne blev drøftet. Til næste gang
rettes samarbejdsaftalen om aktivitetspuljen til.
Begge samarbejdsaftaler tages op igen på næste PU-
møde.

6 - 3. kvartalsrapport Husumvold

Provst og provstisekretær har gennemgået
Husumvolds kvartalsrapport for 3. kvartal 2021.

PU godkendte 3. kvartalsrapport for Husumvold.  

7 - Årsregnskab 2020 - Ændrede disponeringer i
Husum Sogn

Husum Sogn anmoder om at få lov til at ændre
disponering af hhv. frie midler og anlægsmidler.
 

Sager:
BB 2021 - Regnskab 2021 (2021 - 34703)

Bilag:
Aktdokument, Husum indstilling, Forklaringer til

PU godkendte de ændrede disponeringer for
årsregnskab 2020 i Husum Sogn.  



årsregnskab 2020 Husum

8 - 5%-ansøgninger

Bellahøj-Utterslev sogn ansøger om kr. 24.815,63 til
udbedring af varmeskade på køkkengulv.

Sager:
BB 2021 - 5%-ansøgning - Bellahøj-Utterslev -
Udskiftning af gulvelement i køkken (2021 - 35089)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)

Bilag:
S55C-921122010560, 5%-midler 30.12.2021

PU godkendte ansøgningen og bevilligede 24.815,63
kr. til Bellahøj-Utterslev sogn, da skaden ikke alene
er kosmetisk, men udgør en hygiejnerisiko. Der blev
opfordret til, at Bellahøj-Utterslev retter
henvendelse til forsikringsselskabet og indvender
dette.

9 - 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 301221

Byggesagerne blev gennemgået og rettelserne bliver
indføjet til næste møde.  

10 - Eventuelt

 

Lis mindede om mail fra 21/12 fra Landsforeningen
af Menighedsråd om kurser for nyvalgte PU-
medlemmer. Kurserne kan også ses på
www.menighedsraad.dk/kurser/2022
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