Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 2. februar 2022 - d. 02-02-2022 kl. 17:00 til 20:30
Deltagere: Johanne Haastrup, Karen-Marie Olesen, Lis Lynge, Margrethe Løndorf Winther-Nielsen, Simon
Scott Palmer, Ulla Anne Nielsen, Peter Ring, Bettina Birk Jensen, Vita Merete Japsen
Afbud: Helene Esther Martelli
Af de faste tilhørere mødte Rita Tjell Langeland op, men ikke Hans Munck-Westh.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Der blev indføjet et nyt pkt. 9 Byggesag Husum.

2 - Underskrift af referat fra PU-mødet d. 12. januar Referatet blev underskrevet.
2022

3 - Nyt fra formand og provst
Eventuelle fælles provstitiltag:
Provstivandring 22/23
2. pinsedag i amfiteatret

Ad provstivandring: Provsten sender ny mail ud med
forslag om arrangement 1 g. pr. måned i
vinterhalvåret (5 gange/kirker 22/23 og 5
gange/kirker 23/24) med valgfri ugedag (bestemt af
den pågældende kirke).

Orientering om fælles temadag i provstiet d. 30. april Ad fælles 2. pinsedag: Det er for sent at arrangere
2022 fra kl. 15-20 på Restaurant Bellahøj.
fælles 2. pinsedag for 22. Men nogle præster og
formænd har vist interesse for at arrangere det til
Ny provstirevisor (pwc).
næste år.
Eventuel undersøgelse af frivillighed i provstiet.
Sager:
BB 2022 - Frivillighedsprojekt FUV (2022 - 4213)
Bilag:
Frivillighedsprojekt - Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter

Ad temadagen 30. april : Provsten opfordrede igen
til, at formændene informerede deres MR om
arrangementet.
Ad ny provstirevisor: Provsten tager kontakt til PWC
for at høre om muligheden for, at de kommer ud
allerede i 22.
Ad undersøgelse af frivillighed i provstiet: Flere PUmedlemmer mente, at deres kirke kunne være
interesseret i at deltage i afdækningen af deres
frivillige, hvilke grupper af brugerne der er
repræsenteret, og hvordan de rekrutterer og
fastholder de frivillige - hvis man dels kunne få

spørgeskemaet som en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse (så man kan sende et link
til de frivillige), dels kunne få adgang til FUVs
tidligere undersøgelser inden for emnet.
Ad feriepengeforpligtelsen: Provstisekretæren vil
opgøre, hvor mange midler der allerede er tildelt
PUK til dette formål, og vil kontakte kirkerne for at få
opdateret præcis, hvilket beløb de skal bruge hertil.
Således vil kirkerne løbende få tildelt midler og få
afviklet forpligtelsen.
4 - Nyt fra Stiftsrådet

Intet nyt, næste møde 3. marts.

Simon Scott Palmer orienterer om nyt fra Stiftsrådet.

5 - Principbeslutninger BBP
PU skal tage stilling til principbeslutningerne for
Bispbjerg-Brønshøj provstiudvalg, herunder
om man kan lave en mere klar
definition af, hvad der hører under
kirkernes vedligeholdelse
Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)
Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 25012022

BUs praksis er, at anlægsønsker er på kr. 100.000,- og
derover, og at man ikke godtager, at man puljer
mindre (vedligeholds-)arbejder sammen for at
komme over den beløbsgrænse. PU opfordrer derfor
til, at MR i deres budgetter sparer op til
eller budgetterer midler til embedsboligens større
vedligeholdsarbejder (som de tildelte kr. 50.000,- pr.
embedsbolig ikke rækker til).
For at få et overblik over, hvad de enkelte MR for
tiden reelt bruger på embedsboligerne, vil
formandskabet udtage beløbene fra
årsregnskaberne fra 20 og 21.
Helhedsplanen for embedsboliger (som udarbejdes
af hvert MR ifbm. med provstesyn) kan også hjælpe
MR til et overblik over, hvad der skal henlægges
midler til.
Ad 'om man kan lave en mere klar definition af, hvad
der hører under kirkernes vedligehold' må svaret på
baggrund af ovenstående være, at arbejder under kr.
100.000,- er vedligehold, mens decideret
udskiftning/nyanskaffelser på over kr. 100.000,- er
anlæg, som man kan søge BU om midler til.

6 - Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler behandles af PU:
a. Vedtægt for aktivitetspuljen
b. Vedtægt for Kompasset
Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)

Der blev rettet i samarbejdsaftalen vedr.
sundhedsmedarbejder:
§6 Nærværende vedtægt samt projektbeskrivelse er
tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøjs hjemmeside.
Der blev rettet i samarbejdsaftalen vedr.
aktivitetspuljen:
§4 Ansøgninger og administration. Ansøgninger

Bilag:
Vedtægt Aktivitetspulje, Vedtægt Kompasset

indkaldes i februar forud for det kommende års
budget. Ansøgningsfrist 1. august.
§8 Nærværende vedtægt samt kriterier for tildeling
kan ses på Bispebjerg-Brønshøjs hjemmeside.
Aftalerne lægges til godkendelse på næste møde.

7 - Ændret disponering af frie midler Ansgar
Ansgar Sogn anmoder om at få lov til at ændre
disponering af frie midler.

PU godkender den ændrede disponering af frie
midler til at omfatte både renovering af embedsbolig
og etablering af præstekontor i kirken.

Sager:
BB - Regnskab 2020 (2021 - 6849)
Bilag:
Til næste møde i Provstiudvalget

8 - Byggesag Ansgar
PU skal påtegne Ansgarkirkens byggesag.

PU påtegner Ansgarkirkens byggesag vedr. etablering
af præstekontor i kirken med anbefaling.
Byggeprojektet er finansieret af egne frie midler.

Sager:
Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Byggesag Ansgarkirken, Københavns Stift - Ansgarkirkens
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 2567)
Bilag:
Opsummering, 21-251-2 Præstekontor_dåbsværelse
Ansgarkirken_Rådgiverkontrakt_2021 12 22,
Byggesag DAP skitse og budget

9 - Byggesag Husum

PU påtegner Husum Kirkes byggesag vedr.
tagudskiftning med anbefaling. PU bemærker, at
PU skal påtegne Husum Kirkes Byggesag
man har valgt at udskifte zink (på bygningens
murkroner, tagrender og nedløbsrør) med kobber på
Sager:
foranledning af den kgl. bygningsinspektørs forslag (i
Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Byggesag - Husum
udtalelse 5. juli 2021 i afslaget på tidligere indsendt
Kirke - Husum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - byggesag vedr. tagudskiftning). Dette vil ændre
NB: Slettes når alt er godkendt i Stiftet. Henviser til bygningens arkitektoniske udtryk.
sag 2022 - 4542 i stedet. (2022 - 4537)
Byggeprojektet er finansieret af allerede tildelte
anlægsmidler kr. 5.300.000, egne frie midler kr.
Bilag:
1.600.000, samt 5%bevilling kr. 1.114.000.
Opsummering, Udskrift protokol MR.
2022.02.010001, Husum-Kirke-Tag_Tidsplan, HusumKirke-Tag_Fotos-Besigtigelse, Husum_Kirke-TagRaadgiveraftale-6sept2021, Husum-KirkeTag_Budget, Husum-Kirke-Tag_Tegninger, HusumKirke-Tag_Ny-Ansoegning

10 - 5%-ansøgninger
Bellahøj-Utterslev Sogn ansøger om 5%-midler til
dækning af udgifter til
1. Advokat på kr. 82.500
2. Imprægnering af gulv på kr. 79.475
Sager:
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Bellahøj-Utterslev Advokat og imprægnering (2022 - 3465)

PU bevilger Bellahøj-Utterslev kr. 69.039,50 til
dækning af advokatbistand og konsulentbistand fra
egen arkitekt.
PU afventer afslutning af forsikringssag i BellahøjUtterslev, og en evt. deraf flg. fornyet ansøgning til
5%midlerne.
PU bevilger Husum kr. 1.114.000,- som er den
angivede mango ift. finansiering af byggeprojektet
ved. tagudskiftning (ændringer som følge af stiftets
konsulenters indvendinger/forslag, samt generelle
prisstigninger).

Bilag:
5%-midler 24.1.2022, 2 stk 5% ansøgninger fra
Bellehøj-Utterslev., Be-Ut 5% ansøgning provstiet
advokatudgifter, Be-Ut 5% ansøgning provstiet
imprægnering af gulv, Bygherremødereferat 01
Bellahøj Kirke

11 - Anlæg 2023
1.-behandling af anlægsønsker til 2023. På næste
møde prioriteres anlægsønskerne til BU.

PU drøftede de indkomne anlægsønsker på i alt kr.
27.456.672,Normalt er puljen til fordeling de 6 provstier i BU på
ca. kr. 48.000.000,-

Sager:
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)
BB 2022 - Anlægsønsker 2023 (2022 - 1584)

PU besluttede at ansøge om lån i Stiftsmidlerne til 1)
Samlekar på Grundtvigs kirkes tag (det har vist sig
ikke at være muligt at optage lån i
Sydhavn Kirkekasse), 2) Orgel i Emdrup Kirke.
Der blev udtrykt ønske om, at anlægsønsket fra
Tagensbo vedr. solgården blev vedlagt tegninger.

Bilag:
VS Anlægansøgning, Anlæg 2023 ansøgning,
klokketårn Tingbjerg, Anlægsskema for budget 2023,
Anlægsskema-Emdrup Kirke - Nyt orgel, Ønsker til
anlægsarbejder for 2023 fra Grundtvigs Kirke, GK Anlægsskema 2023 - Oldfuxvej, GK - Anlægsskema
2023 - øverum i nordre skunk, GK - Anlægsskema
2023 - Emdr Engvej 19, GK - Anlægsskema 2023 BParkalle 7, GK - Anlægsskema 2023 - tilgængelighed
til toilet kirke og krypt, Ansøgning om stiftmidler,
Bilag 1 til ansøgning Solgården, Ansøgning til PU om
Stiftmidler til Solgården, Indsendelse af
anlægsønsker for 2023 (STPR F2 1723196) jf. mail af
12.01.2022., 7067 2023 nr. 1 Orgelbælg, 7067 2023
nr. 2 Tæppe ved alter og knæfald, 7067 2023 nr. 3
Mobilt knæfald, 7067 2023 nr. 4 Nyt skab i anneks,
7067 2023 nr. 5 Renovering af Kirkeplads, 7067 2023
nr. 6 Lys ved spindeltrappe, 7067 2023 nr. 7 Kirkesyn
diverse, 7067 2023 nr. 8 Tagprojekt, 7067 2023 nr. 9
Kvalitativ opgradering af belysningen i Husum Kirkes

De øvrige anlægsønsker blev efter denne første
behandling prioriteret som følger:
1. Bellahøj-Utterslev: Afdrag stiftslån:
150.351
2. Grundtvigs:
Oldfuxvej tag: 500.000
Krypt mm.: 5.940.000
Afdrag stiftslån samlekar:
2.000.000
3. Husum:
Tæppe ved alter samt
knæfald: 315.000
Mobilt knæfald: 130.000
Renovering af kirkeplads:
357.500
Belysning i krypt: 260.000
4. Tagensbo:
Afdrag stiftslån
embedsbolig: 600.600
Solgård: 2.377.413
5. Tingbjerg: Renovering af klokketårn:

krypt, Prioriteret anlæg 2023 - Bispebjerg-Brønshøj
Provsti, GK - Anlægsskema 2023 - Lån i Stiftsmidler

203.788
I alt: kr. 12.834.652

12 - Byggesager i provstiet

Der vil blive indføjet opdateringer fra Grundtvigs,
Tingbjerg og Bellahøj-Utterslev til næste gang.

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 250122

13 - Eventuelt

Margrethe Winther Nielsen uddelte
spørgeskema om, hvilken rolle mission spiller for MR
- til brug for paneldebat på konference. Provstiet
rundsender spørgeskemaet elektronisk.
Simon Scott Palmer mindede om, at formændene
ifbm. valg til lokaludvalg skal oprette
Menighedsrådet som forening senest 7. februar kl.
12.00, så at de kan stemme på henholdsvis
sognepræst i Brønshøj, Mia Lund Rao til
lokaludvalget i Brønshøj-Husum, og sognepræst i
Grundtvigs, Vibeke Bidstrup til lokaludvalget i
Bispebjerg.
Provsten udsender påmindelse igen.
PU ytrede ønske om at holde møde i de forskellige
kirker. Gerne Husum næste gang.
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Vita Merete Japsen
2022 - 2627 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder 02-02-2022, 17:00

