
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 2. marts 2022 i Husum Kirke, Korsager Alle 14, 2700 Brønshøj
- d. 02-03-2022 kl. 17:00 til 20:30

Deltagere: 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, Johanne
Haastrup

Afbud fra Hans Munck-Westh. 
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2 - Underskrift af referat fra PU-mødet d. 2. februar
2022

 

Udskudt til næste møde d. 7. april 2022.

3 - Nyt fra formand og provst

Orientering om
1. Ansættelse i Kompasset. 
2. Lokalplan Provstevejkvarteret.
3. Kirkeministeriet har godkendt den af
menighedsrådene i Kapernaum og Tagensbo sogne,
Stiftsøvrigheden og PUs foreslåede regulering, så
matr.nr. 6313, Udenbys Klædebo i Kapernaum Sogn,
overføres til Tagensbo Sogn.

Sager:
BB 2021 - Provstikontor/Provstevej 17 (2021 - 35040)
BB 2021 - Høring om ændring af sognegrænse
mellem Tagensbo og Kapernaum (2021 - 33258)

Bilag:
Message, Til Skel.dk Landinspektører vedr. ændring
af sognegrænse

Ad 1: Johanne Kartmann er tiltrådt som
relationsmedarbejder i Kompasset.
 
Ad 2: Der blev orienteret om lokalplanen for
Provstevejkvarteret.
 
Ad 3: Der blev orienteret om regulering af
Kapernaum og Tagensbo sogne.
 
Derudover blev der orienteret om
 

Mulighed for samskabelsesprojekter
med Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen. Kort fortalt står
KK med en sum penge og efterlyser den
gode ide hos os i provstiet.
Vejledning om brug af provstirevisor
samt tilhørende årshjul (allerede
udsendt til MR)
MR-formand for Vesterbro, Jens
Andersen, inviterer til inspirationsevent
om unge voksne og kirke d. 16. marts
2022 16:30-19 i uKirke på Vesterbro,



Dannebrosgade 53. Fra PU deltager
Ulla Nielsen. Invitationen udsendes til
alle kirkefolk.
På næste PU-møde, torsdag d. 7. april
2022, indledes med oplæg af Finn
Vejlgaard om forsøgsordning 5 ang.
administration og vedligehold af
embedsboliger mhp. drøftelse af,
hvorvidt dette kunne være interessant
for Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
På mødet med regnskabsførere,
kasserere og statistikførere, som blev
afholdt d. 10. februar 2022, blev
følgende besluttet

valgfrit skema til
regnskabsforklaringer 
obligatorisk redigeret
skema til statistik

4 - Nyt fra Stiftsrådet

 

Simon Scott Palmer orienterede om Stiftsrådets
visioner, bl.a. Børnenes Katedral og Bibliarium.
 
Lis Lynge orienterede om, at der er frist for opstilling
til stiftsrådsudvalgene torsdag d. 3. marts 2022
(henvendelse til Københavns
Stiftsrådsadministration):
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/saet-
dit-praeg-paa-folkekirken-i-koebenhavns-stift
 

5 - Folkekirkens Grønne Omstilling

Som en del af projektet "Folkekirkens Grønne
Omstilling" arbejdes der i 2022 på at få gennemført
en kortlægning af hele Folkekirkens
drivhusgasudledning, at der afholdes en
inspirationskonference, og at de enkelte
provstiudvalg med menighedsrådene får formuleret
grønne strategier for den nye valgperiode. På mødet
skal PU lave en indledende drøftelse af, hvordan
sidstnævnte gribes an.

Sager:
BB 2022 - Projektet Folkekirkens Grønne Omstilling
(2022 - 7793)

Bilag:
Aktdokument

PU drøftede vigtigheden af, at provstiet får
formuleret en grøn strategi for at tage del i den
nationale indsats mod CO2-reduktion.
Der blev nedsat et udvalg til udtænkning af strategi
og evt. pulje til øremærkning af klimavenlige
indsatser.
Margrethe Winther-Nielsen og Johanne Haastrup
meldte sig til udvalget, som præsenterer et oplæg på
næste PU-møde d. 7. april.
Inspirationskonference afholdes i Fredericia d. 16.
maj 2022, hvor Margrethe Winther-Nielsen deltager.

6 - Principbeslutninger BBP Udskudt til næste møde.

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/saet-dit-praeg-paa-folkekirken-i-koebenhavns-stift
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/saet-dit-praeg-paa-folkekirken-i-koebenhavns-stift


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

Er et anlægsarbejde blevet billigere end
forventet, må MR hvad angår beløb op til
kr. 10.000,- uden PUs godkendelse
overføre beløbet til andre anlægsarbejder
alternativt overføre beløbet til drift.

Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)

Bilag:
Principbeslutninger i PU rev 21022022

7 - Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler behandles af PU:
a. Vedtægt for aktivitetspuljen
b. Vedtægt for Kompasset 

Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)

Bilag:
Vedtægt Aktivitetspulje, Vedtægt Kompasset

Udskudt til næste møde.  

8 - 5%-ansøgninger

1. Ansøgning om 5%-midler til leje af
kontorpavillon i Husumvold Sogn.

2. Ansøgning om 5%-midler til terrasse,
Grundtvigs Kirke.

3. Ansøgning om 5%-midler til udgifter
ifm. arbejdsmiljø, Brønshøj Sogn.

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Husumvold - Udgifter til
leje af kontopavillon (2022 - 5181)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Grundtvigs Kirke - Terrasse
(2022 - 7777)
BB 2022 - Brønshøj Sogn - 5%-ansøgning -
Arbejdsmiljø (2022 - 7792)
BB 2022 - Brønshøj Sogn - 5%-ansøgning -
Arbejdsmiljø (2022 - 7792)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler pavillon Husumvold, 5%-
midler 18.2.22, GK-5%-Terrasse BBP-feb 2022, 5-
Ansog_BRH_arbmiljø, BRH_bilag1, BRH_bilag2,
BRH_bilag3, BRH_bilag4

Husumvolds ansøgning på kr. 81.838,39 blev
imødekommet, da den er nødvendig i forbindelse
med ombygning, og da deres frie midler forventes at
skulle bruges til denne ombygning. 
 
Grundtvigs Kirkes ansøgning på kr. 80.000 blev
imødekommet pga. sikkerhedsmæssige hensyn.
 
PU så positivt på Brønshøjs ansøgning, men den blev
udskudt til næste PU-møde d. 7. april, hvor deres
årsregnskab forventes at foreligge.  
 
 



9 - Årsrapport for socialrådgiverhjørnet

Årsrapport fra socialrådgivertjenesten i Tingbjerg.  

Sager:
Socialrådgivertjenesten Tingbjerg (2018 - 4345)

Bilag:
Årsrapport fra socialrådgiverhjørnet 2021

Udskudt til næste møde.  

10 - Ansøgning om lån i Stiftsmidler

Ansøgning om lån i stiftsmidler:
1. Grundtvigs Kirke for udskiftning af

samlekar på kr. 13.630.000.

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Grundtvigs Kirke - Lån i
stiftsmidlerne til samlekar (2022 - 7776)

Bilag:
Grundtvigs Kirke_Ansøgning om optagelse af lån i
stiftsmidler incl bilag_feb 2022

PU påtegnede Grundtvigs Kirkes ansøgning med
anbefaling.

11 - Anlæg 2023

PU skal prioritere anlægsønsker for 2023 til BU.  

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

Bilag:
Tagensbo Kirke, forplads, rev.b 240821, Prioriteret
anlæg 2023 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Det blev vedtaget at indsende de på sidste PU-møde
udvalgte anlægsønsker i ikke-prioriteret rækkefølge
(se referat fra 2. februar 2022).

12 - Bibliarium og Børnenes Katedral

PU skal tage stilling til evt. deltagelse i samarbejdet
omkring Bibliarium og Børnenes Katedral.  

Sager:
Bibliarium - finansiering og organisering (2021 -
15484)
BB 2022 - Børnenes Katedral (2022 - 2114)

Bilag:
Til provstiudvalg og budgetudvalg vedr. Bibliarium,
Præsentation Bibliarium revideret 130222, Vedtægt,
endelig pr. 15022022, Brugsaftale vers. 15022022,

PU giver sine budgetudvalgsmedlemmer mandat til
at underskrive samarbejdsaftalen og til at stemme
for restfinansiering af projektet via de
kirkeskattekroner, som Budgetudvalget råder over.
Mandatet er dog betinget af

1. at pengene tages af opsparingen til
nye kirker og således ikke vil
påvirke størrelsen af den pulje, der
skal fordeles til provstierne til
anlæg

2. at læringsmålene koordineres med
folkeskolens fællesmål for de
forskellige årgange, så at skolerne
på den måde motiveres til at bruge



Børnenes katedral tilbuddet
3. at der fastsættes dato for

evaluering af rentabiliteten og
kvaliteten af projektet.

Børnenes Katedral udsættes, til der er fundet en
kirke til formålet.

 
 
 

13 - 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 210222

Udskudt til næste møde.  

14 - Eventuelt

 

Intet.  
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Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Helene Esther Martelli Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Simon Scott Palmer (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Vita Merete Japsen Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)
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