Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 25. august i Kapernaumskirken - d. 25-08-2022 kl. 17:00 til
20:00
Deltagere: Karen-Marie Olesen, Lis Lynge, Margrethe Løndorf Winther-Nielsen, Ulla Anne Nielsen, Peter
Ring, Vita Merete Japsen, Simon Scott Palmer, Johanne Haastrup
Afbud: Bettina Birk Jensen, Helene Esther Martelli

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst
Høringssvar
Besøg udefra på de kommende PU-møder:
4. oktober: Finn Vejlgaard orienterer
om ordningen med provstiet som
ansvarlig for embedsboliger
3. november:
Provstirevisor gennemgår
fokusområder i form af
resultatdisponering og
anlægsskemaer
Koordinerende provst,
Michael Krogstrup,
fortæller om
fælleskirkelige initiativer
og kirkeudvikling på
stiftsplan

1. Høringssvaret blev taget til
efterretning. Høringssvaret fra PU
lyder:
Indledningsvist skal BispebjergBrønshøj Provstiudvalg bemærke den
korte høringsperiode, som ikke sikrer
en optimal behandling fra
menighedsråd og provstiudvalg, som
kun vanskeligt kan træde sammen i
sommerferieperioden.
A) Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
tilslutter sig forslagene, der gør
samarbejder i folkekirken – også på
tværs af niveauer og geografi – mere
smidigt ved,
at det i færre tilfælde skal
til kirkeministeriets
godkendelse og
dispensation, og ved
at der kan oprettes
selvstændige juridiske
enheder, så at
samarbejdet ikke som nu
nødvendigvis skal
tilknyttes et
menighedsråd, samt
at det gøres muligt for
provstiudvalget at
ansætte de kompetencer,

der findes nødvendige til
opgaveløsning i provstiet.
Dog vurderer Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg, at det kan være
problematisk for den demokratiske
legitimitet vedr. valget til
fællesbestyrelser for et ligningsområde,
at der ikke er fastsat nærmere
retningslinjer for, hvordan valget skal
offentliggøres og afholdes.
Endvidere er Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg af den opfattelse, at det
ikke er hensigtsmæssigt at forhøje det
maksimale stiftsbidrag fra 1% til 2%.
Som det er nu, er kontakten mellem
stiftsråd og menighedsråd samt den
demokratiske legitimitet i højere grad
sikret. Desuden har dette tema ikke
været en del af arbejdsgruppens
kommissorium.
B) Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg
tilslutter sig desuden de ændringer, der
vedrører tema II: øget transparens og
fleksibilitet i den lokale
økonomistyring, herunder at
budgetsamrådet kan beslutte, at der
skal fastsættes en reserve, men mener
dog, at reservens størrelse ligeledes
skal fastsættes af budgetsamrådet.
2. Der blev orienteret om kommende
besøg udefra:
D. 4. oktober vil Finn Vejlgaard vil orientere
om ordningen med provstiet som ansvarlig
for embedsboliger.
D. 3. november vil provstirevisor orientere
om fokusområder i form af
resultatdisponering og anlægsskemaer.
Koordinerende provst, Michael Krogstrup, vil
på dette møde desuden orientere om
fælleskirkelige initiativer og kirkeudvikling på
stiftsplan.
3 - Årets provstiudvalgskonference 1. oktober 2022 Følgende medlem meldte sig til deltagelse i
provstiudvalgskonferencen: Ulla Anne Nielsen.
Margrethe Winther-Nielsen deltager i regi af
Landsforeningen af Menighedsråd.
Sager:
BB 2022 - Provstiudvalgskonference 2022 1. oktober
2022 (2022 - 21885)
Bilag:

Aktdokument

4 - Nyt fra Stiftsråd, BU og diverse bestyrelser

Simon Scott Palmer orienterede om høringssvar fra
Stiftsrådet over lov om ændring af lov om
menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov
om forsøg i folkekirken.
Evalueringsmøde er afholdt med Kompasset omkring
sundhedsmedarbejder. Referat derfra er vedhæftet
følgemail.

5 - Forslag til strategi for den grønne omstilling

Udkastet til Bispebjerg-Brønshøj Provstis strategi for
den grønne omstilling blev 1.-behandlet. Strategien
Drøftelse af udkast til strategi, som MR kan bruge
planlægges udsendt til MR medio september efter
som en ramme for at komme i gang med den grønne harmonisering og efterfølgende godkendelse i PU.
omstilling.
Sager:
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 7793)
Bilag:
Aktdokument, Bispebjerg-Brønshøj Provstis
målsætning vedr. grøn omstilling,
favrskov_provsti_klimarapport_2020-2030__002_,
Fase_1_-_Gennemgang_af_klimatiltag, Fase_2__Handlingsplan, Fase 3 Overblik Provsti, Picture
(Device Independent Bitmap)

6 - Aktivitetspuljen 2023
PU skal tage beslutning om, hvilke ansøgninger der
skal imødekommes.
Sager:
BB 2022 - Aktivitetspulje 2023 (2022 - 22292)
Bilag:
Aktivitetsudvalgets prioritering af ansøgninger til
aktivitetspuljen

PU behandlede de indkomne ansøgninger til
aktivitetspuljen 2023. Følgende blev bevilliget:
1. Bellahøj-Utterslev kr. 225.000 til
frivillighedskoordinator.
2. Husum kr. 37.000 til projektet "Den
røde tråd".
3. Husumvold kr. 250.000 til
projektmedarbejder.
4. Kapernaum kr. 32.500 til rytmiske
højmesser.
5. Kapernaum kr. 48.785 mindfullness.
6. Kompasset kr. 250.000 til
sundhedsmedarbejder, delvist
finansieret af PUK.
Husums ansøgning om kr. 50.000 til psykisk sårbare
imødekommes, men bevilliges fra PUKs konto til
arbejdsmiljø.
Grundtvigs ansøgning om kr. 150.000 til juletræ blev
ikke imødekommet.

7 - Budget 2023
Vedtagelse af budget 2023 og anlægsfordeling.

BU vedtog onsdag d. 24. august et budget for 23,
som implicerer
1. fremskrivning på 2%
2. 5% til dispositionsmidlerne
3. anlæg til Bispebjerg-Brønshøj Provsti:
Bellahøj-Utterslev kr.
150.351 til renter og
afdrag på Stiftslån
Emdrup kr. 1.000.000 til
renter og afdrag på
Stiftslån
Grundtvigs kr. 2.000.000
til renter og afdrag på
Stiftslån
Tagensbo kr. 600.6000 til
renter og afdrag på
Stiftslån
Grundtvigs kr. 500.000
Oldfuxvej 24
Husum kr. 315.000 til
udskiftning af tæppe ved
alter og knæfald
Husum kr. 130.000 til
mobilt knæfald
Husum kr. 357.500 til
renovering af kirkeplads
Husum kr. 260.000 til
kvalitativ opgradering af
belysning i Husum Kirkes
krypt
Tagensbo kr. 2.377.413 til
Solgården
Tingjerg kr. 203.788 til
renovering af klokketårn
På den baggrund vedtog PU budget 23 for
Bispebjerg-Brønshøj Provsti på i alt kr.
57.948.849, hvoraf kr. 7.894.652 er bevilliget til
anlæg.

8 - PUK kvartalsrapport for 2. kvartal

PUK kvartalsrapport for 2. kvartal blev gennemgået
og godkendt.

Behandling af PUK kvartalsrapport for 2. kvartal
Sager:
BB 2022 - Kvartalsrapport Q2 (2022 - 22294)
Bilag:
Kvartalsrapport PUK Q2 2022

9 - 5%-ansøgninger

Der er ikke indkommet nogen ansøgninger.

Sager:
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
Bilag:
5%-midler 15.8.22

10 - Udkast til årshjul 2023

Udkast til årshjul 2023 blev gennemgået. Forventes
godkendt på næste PU-møde d. 4. oktober.

Sager:
BB 2022 - Årshjul 2023 (2022 - 24625)
Bilag:
Årshjul 23

11 - Byggesager

Byggesagsoversigten blev opdateret.

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 300622

12 - Eventuelt

Intet.
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