
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 1. juni 2022 i Tagensbo - d. 01-06-2022 kl. 17:00 til 20:00

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

Afbud fra Gitte Packness.
 
Rita Tjell Langeland deltog som tilhører.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2 - Underskrift af referat

 

Referat fra sidste møde d. 4. maj 2022 blev
underskrevet.  

3 - Revurdering af mødedatoer

Nye mødedatoer, der blev vedtaget på sidste møde,
revurderes, da et ordinært medlem er forhindret i at
deltage i flere af de nye mødedatoer.

Nye mødedatoer, der blev vedtaget på sidste møde,
revurderes, da et ordinært medlem er forhindret i at
deltage i flere af de nye mødedatoer.
 
Følgende datoer blev på denne baggrund fastlagt til
PU-møder:
 
29. juni
25. august
4. oktober
3. november (ny dato)
1. december
 

4 - Nyt fra formand og provst

1. Provsten har været i kontakt med alle
regnskabsførere og har fået opklaret
de fleste spørgsmål, der meldte sig ved
1.-behandlingen af kirkekassernes
årsregnskab.

2. Provst i Høje-Taastrup, Søren Noelsøe
har henvendt sig med de erfaringer, de
har gjort sig med solceller på

Ad 1: Provsten orienterede om godt forløb med
regnskabsførerne ifm. 1.-gennemgang af
årsregnskaberne.
 
Ad 2: Provsten orienterede om henvendelse fra Høje
Taastrups provst, som har videresendt rapporten
"Grøn udluftning og grøn energi i danske
præstegårde" mhp. at dele de erfaringer, de har
gjort sig ifm. forbedret energianvendelse og
indeklima i embedsboliger. På hjemmesiden vil der



præstegårde mhp. energiforbedring.
3. Stiftet har videresendt vedtægt for

Bibliarium med anbefaling til
godkendelse i Kirkeministeriet.

Sager:
BB 2022 - Projektet Folkekirkens Grønne Omstilling
(2022 - 7793)
Bibliarium - finansiering og organisering (2021 -
15484)

Bilag:
Aktdokument, Rapport-dec-2021, Aktdokument,
Bilag 0 - Til KM, stiftets indstilling vedr. samarbejde
om drift af Bibliarium, Bilag 1 - Vedtægt, endelig pr.
15022022, Bilag 2 - Præsentation Bibliarium
revideret 130222, Bilag 3 - Til provstiudvalg og
budgetudvalg vedr. Bibliarium, Bilag 4 - Til Vor Frue
sogns menighedsråd, vedr. Bibliarium, Bilag 6 -
Tilslutning fra Holmens-Østerbro PU, Bilag 6a -
Underskrevet vedtægt fra Holmens og Østerbro
provstiudvalg, 7a - Underskrevet vedtægt -
Frederiksberg, Bilag 8 - Beslutningsreferat om
tilslutning - Nørrebro provstiudvalg, Bilag 12 - Vor
Frue sogns menighedsråd, beslutningsreferat vedr.
tilslutning

oprettes link til denne rapport.
 
Ad 3:  Provsten orienterede om, at vedtægten for
Bibliarium er videresendt til Kirkeministeriet til
godkendelse.
 
Ad 4. Foranlediget af APV med præsterne har
provsten taget kontakt til Finn Vejlgaard mhp. at dele
de erfaringer, som Valby-Vanløse Provsti har gjort sig
med at lade provstiet stå for vedligeholdelsen af
embedsboliger. Finn Vejlgaard inviteres til et
kommende PU-møde.

5 - Nyt fra Stiftsråd

Husk fælles stifts-/provstimøde d. 22. juni 2022. 

Sager:
Sag hørende til mødet: BB PU-møde d. 1. juni 2022
(2022 - 15428)

Bilag:
Dagsorden for fællesmøde 220622

Der blev mindet om, at der er fællesmøde
for stiftsråd og provstiudvalgene d. 22. juni 2022.
 
Følgende medlemmer deltager: Margrethe Winther-
Nielsen, Lis Lynge, Karen-Marie Olesen og Rita Tjell
Langeland.

6 - Folkekirkens Grønne Omstilling

Opfølgning på inspirationskonferencen, der blev
afholdt 16. maj i Fredericia.  

Margrethe Winther-Nielsen fortalte om
inspirationskonferencen i Fredericia, som var en stor
succes med 700 deltagere med flere på venteliste.
Konferencen bød på mange forskellige oplæg om
bl.a. klima, biodiversitet og kortlægning samt
paneldiskussion om, hvor meget og hvordan
folkekirken skal reducere sin CO2-udledning.
 
Næste styregruppemøde for Folkekirkens Grønne
Omstilling er d. 24. juni.
 
Provsten tager en eventuel fælles provstiordning i
Københavns Kommune for affaldshåndtering op i



budgetudvalget d. 16. juni 2022.
 
 
 

7 - Opfølgning fra budgetsamråd

1. Kortlægning af sognene i provstiet:
Hvem sørger for at processen starter
(MR eller provstiet)?
Skal MR selv gå videre eller skal PU
komme med et udspil til fx fælles
konsulent?

2. Skal PU komme med et oplæg til en fælles strategi
(som skal være klar i løbet af 2022)?

Ad 1: Kortlægningen sker på initiativ fra Folkekirkens
Grønne Omstilling, men MR skal selv stå for
energigennemgang af alle bygninger ved
energikonsulent.
 
Ad 2: Margrethe Winther-Nielsen og Johanne
Haastrup udarbejder et udkast til en strategi, som
MR kan bruge som en ramme for at komme i gang
med den grønne omstilling. Udkastet drøftes
på mødet d. 25. august.
 
 
 
 

8 - PUK kvartalsrapport, 1. kvartal 2022

Genbehandling af 1. kvartalsrapport 2022 for PUK
efter spørgsmål på sidste møde.

Sager:
BB 2022 - Kvartalsrapport Q1 (2022 - 13420)

Bilag:
Kvartalsrapport 2022 PUK Q1 2022

PU godkendte kvartalsrapport for PUK 1. kvartal
2022.  

9 - Kirkekassernes kvartalsrapport, 1. kvartal 2022

Provst og provstisekretær gennemgår rapporterne
på vegne af PU.

1. kvartalsrapport er indkommet fra følgende sogne:
 
1. Bispebjerg Sogn
2. Emdrup Sogn
3. Husum Sogn
4. Kapernaum Sogn
5. Tagensbo Sogn
6. Tingbjerg Sogn
 
De få spørgsmål, enkelte af rapporter afstedkom, er
blevet besvaret fyldestgørende. Resten behandles
forud for næste møde d. 29. juni.

10 - 5%-ansøgninger

5%-ansøgning fra Kapernaum på kr. 7.295,95 til
dækning af uforudset udgift ifm. udskiftning af
opvaskemaskine på Svanevej 9.

Sager:

PU imødekom Kapernaums 5%-ansøgning på kr.
7.295,95 til udskiftning af opvaskemaskine på
Svanevej 9 jf. PU's principbeslutninger.



Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Kapernaum -
Opvaskemaskine Svanevej (2022 - 17541)

Bilag:
5%-midler 24.5.22, 5% ansøgning. SV9 19.05.22

11 - Vedtægt om sognesamarbejde

PU skal påtegne "Vedtægt for sognesamarbejde om
folkekirkeligt arbejde blandt internationale
studerende i København", inden den videresendes til
Stiftet.

Sager:
Samarbejdsaftaler (2018 - 6728)

Bilag:
Aktdokument, Vedtægter til godkendelse -
sognesamarbejde om internationale studerende

PU påtegnede "Vedtægt om sognesamarbejde" med
anbefaling.

12 - 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 240522

Byggesagsoversigten blev opdateret.  

13 - Eventuelt

 

Budgetudvalget har efterlyst, hvad der findes af
diakonale projekter i provstierne, hvis finansiering
skal drøftes på lige fod med Vesterbro-Vor Frues
"Hugs and Food". PU indsender materiale
vedrørende Diakoniens Hus i Tingbjerg
(socialrådgiver og leder) og diakonimedarbejder i
Husum.
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Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)

Helene Esther Martelli Vita Merete Japsen
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