
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 29. juni 2022 - d. 29-06-2022 kl. 17:00 til 18:30

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

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

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst

1. Møde i budgetudvalget d. 16. juni
2. Finn Vejlgaard orienterer 4. oktober

om ordningen med provstiet som
ansvarlig for embedsboliger 

3. Lukning af Foderbrættet (bevilling fra
Aktivitetspuljen)

4. Ny provstirevisor: forslag til
fokuspunkter PUmøde 3. november og
Tekniske Budgetsamråd til februar:

Anlægsskema
Resultatdisponering 

Sager:
BB - Aktivitetspulje 2022 (2021 - 13346)

Bilag:
Aktdokument, Kontospecifikation, formål 3312
Foderbrættet

Ad 1: Formanden orienterede om BUmøde d. 16.
juni: 

Der er debat om fordeling
af ligningsmidlerne, og
der bliver afholdt
temadag
i budgetudvalget i
efteråret.
Ansøgninger til diakonale
projekter blev udsat.
Fælles affaldssortering
blev udskudt til senere
møde. Margrethe
Winther-Nielsen og
Johanne Haastrup
arbejder videre på et
forslag, som kan drøftes.
Bibliarium: 2 personer
blev valgt til bestyrelsen;
Jens William Grav,
Amagerbro, og Karen-
Marie Olesen, Bispebjerg-
Brønshøj Provsti

 
Ad 2: Der er indgået aftale om besøg af Finn
Vejlgaard på PU-mødet d. 4. oktober, hvor han vil
dele ud af de erfaringer, de i Valby-Vanløse provsti
har gjort sig omkring provstiets varetagelse af
embedsboliger.



 
Ad 3: Den resterende del af de penge, der
oprindeligt var bevilliget til Foderbrættet, føres
tilbage til Aktivitetspuljen, da projektet måtte lukkes
pga. manglende tilslutning.
 
Ad 4: Ny provstirevisor kommer på besøg til PU-
mødet d. 3. november og gennemgår
anlægsskemaet og resultatdisponeringen.
 
Ad 5: Møde d. 22. juni mellem provstiudvalg og
Stiftsrådet: Stiftsrådet præsenterede de
visioner, man har arbejdet med i den første periode
og gav en status på de fælles stiftsprojekter. Det
næste møde for provstiudvalg og Stiftsrådet er d. 18.
januar 2023.
 
Ad 6: Ny præst, Mia Geisler, er valgt som ny præst i
Ansgarkirken med virkning fra 1. september 2022.
 

3 - Nyt fra Stiftsråd

 

Intet.

4 - Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelserne

Vedtægt skal underskrives, og medlem til
bestyrelsen skal udpeges.  

Sager:
KBH - Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelserne i Københavns Stift (2020 -
34776)

Bilag:
Aktdokument, Til provstiudvalgene vedr. vedtægt til
samarbejdet omkring Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelser (FSU), Samarbejdsaftale for
Folekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser
(FSU), Budget for Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelser (FSU)

Vedtægten blev underskrevet, og Peter Ring blev
valgt til bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste
for Ungdomssuddannelserne.  

5 - Udvalg til aktivitetspuljen

Der skal nedsættes et udvalg til at prioritere
ansøgninger til aktivitetspuljen.  

Følgende blev valgt til udvalg til Aktivitetspuljen:
Vita Thing Japsen
Margrethe Winther-Nielsen
Johanne Haastrup.  
 
Ansøgninger skal sendes til provstiets mail inden d.
1. august: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk .
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Kriterier og ansøgningsskema forefindes på
hjemmesiden: http://bispebjerg-
bronshojprovsti.dk/aktivitetspulje/
 

6 - Høring af PU og MR om ny økonomilov

Ny lovgivning om budgetlægning og samarbejde er
på vej. Officiel høring af rapporten "Gode rammer
for folkekirkens lokale kasser" løber fra 7. juli til og
med 18. august.

Følgende blev valgt til høringsudvalg til at formulere
et svar:
Margrethe Winther-Nielsen
Karen-Marie Olesen
Johanne Haastrup
 
PU opfordrer alle menighedsråd til at svare på
høringen (også selv om der ikke bliver tid til at
gennemgå lovforslaget) for at protestere mod
høringsrundens placering.
 

7 - Sognenes kvartalsrapporter 1. kvartal

Provst og provstisekretær har gennemgået
kvartalsrapporterne på vegne af PU. 

PU godkendte kvartalsrapporterne fra følgende
sogne:
 
Ansgar
Bellahøj-Utterslev
Brønshøj (som fejlagtigt ikke blev behandlet på
sidste PU-møde, hvor rapporten var indkommet).
Husumvold 

8 - Ansøgning om forhøjet tilskud til provstiets
socialrådgivertjeneste

Tingbjerg ansøger om større dækning af
udgifterne til provstiets socialrådgivertjeneste.  

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Tingbjerg Sogn -
Lagerfryser (2022 - 20551)

Bilag:
Ansøgning om støtte til Provstiets
Socialrådgivertjeneste - Tingbjerg

PU bevilligede Tingbjerg kr. 100.000 til budget 2023
til større dækning af udgifter til
socialrådgivertjenesten. Finansieringen af
socialrådgivertjenesten tages op til genovervejelse til
budget 2024.

9 - 5%-ansøgninger

5%-ansøgninger fra Tingbjerg til:
1. Lagerfryser på kr. 22.812
2. Forhøjet likviditet på kr. 150.000

Sager:
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Tingbjerg Sogn -
Lagerfryser (2022 - 20551)

Bilag:

Ad 1: PU godkendte ansøgningen og bevilligede
Tingbjerg kr. 22.812 jf. principbeslutninger til
lagerfryser. PU henstiller til, at Tingbjerg undersøger,
om der er et alternativ med bedre energimærkning.
 
Ad 2: PU godkendte ansøgningen, og bevilligede kr.
150.000, men i første omgang som lån.  

http://bispebjerg-bronshojprovsti.dk/aktivitetspulje/
http://bispebjerg-bronshojprovsti.dk/aktivitetspulje/


5%-midler 17.6.22, Ansøgning 5%-midler -
Lagerfryser - Tingbjerg, Ansøgning 5%-midler -
fohøjet likviditet - Tingbjerg

10 - Byggesagsoversigt

PU-medlemmerne bedes verificere, at alle sager i de
respektive sogne fremgår af oversigten over
byggesager og kan på mødet orientere PU om dem.  
 
Link til at tilgå byggesagsoversigten:
http://bispebjerg-bronshojprovsti.dk/byggesager/ 

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

Bilag:
Byggesager i Provstiet 170622

Byggesagsoversigten blev opdateret.
 
 
 

11 - Eventuelt

 

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

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Vita Merete Japsen

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)
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