Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde 4. oktober 2022 i Emdrup Kirke - d. 04-10-2022 kl. 17:00 til 22:00
Deltagere: Karen-Marie Olesen, Lis Lynge, Helene Esther Martelli, Margrethe Løndorf Winther-Nielsen, Ulla
Anne Nielsen, Peter Ring, Simon Scott Palmer, Johanne Haastrup
Afbud: Bettina Birk Jensen, Vita Merete Japsen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, omend rækkefølgen af
punkterne i praxis blev ændret.

2 - Provstiet som ansvarlig for embedsboliger

Finn Vejlgaard orienterede om forsøgsordningen i
Valby-Vanløse, hvor halvdelen af MR og
embedsboliger er med, og ca. 10 embedsboliger
administreres af provst og arkitekt. PUmedlemmerne
opfordres til at viderebringe idéen til deres MR,
ligesom AMR opfordredes til at fortælle præsterne
herom på følgende provstikonvent.

Oplæg ved Finn Vejlgaard, provst ValbyVanløse. AMR for præsterne, Mia Lund Rao,
deltager ved dette punkt.
30 min.
Bilag:
Tjenesteboligforsøget - Opgørelse af 2020,
Tjenesteboligforsøget 2021 vedtægt og retningslinjer
- 25. maj 2022

3 - Nyt fra formand og provst
1. Åbent Hus ved Stiftsadministrationen i
provstiet: 17. november kan man
komme på provstikontoret og rådføre
sig med jurister fra Stiftet vedrørende
menighedsrådsarbejde.
2. Opfordring til energibesparelser instruks med energisparetiltag til
ikrafttrædelse 1.10.2022.
3. Brev fra Husum menighedsråd
vedrørende stigende energipriser.
4. Besøg af provstirevisor fra PWC, og
koordinerende provst, Michael
Krogstrup, ved næste PU-møde d. 3.
november.
5. Fremover sendes link til dagsorden og
referat også til MR og præster.

Ad 1: 17. november kl. 15-17 - mail følger.

Sager:
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 7793)
Menighedsråd - Husum (2018 - 8899)
Bilag:
Opfordring til menighedsråd, provstiudvalg m.fl. til
energibesparelser, Opmærksomhed på energipriser
og inflation i budget 2023

4 - Nyt fra Stiftsråd
Maria Hald Ytzen er blevet ansat i Københavns Stift
som stiftskoordinator.
Sager:
BB 2022 - Stiftsrådet i KBH (2022 - 27210)

PU vil gerne have besøg af Maria Hald Ytzen på et
tidspunkt.
Stiftets udvalg for socialt arbejde og socialetik har tre
medlemmer fra provstiet:
Anna-Sofie Troelsgaard Christensen,
diakonimedarbejder i Husum
Lisbeth Buurgaard, MR-medlem i Grundtvigs Kirke
Simon Palmer, MR-medlem i Brønshøj

Bilag:
Nyt fra Stftet til vores næste PU møde,
Projektbeskrivelse for Marie(002)

5 - Nyt fra BU

Intet nyt.

6 - Nyt fra diverse bestyrelser

Fra provstiet er flg. medlem:
Peter Ring, MR-medlem Ansgar

Udskydelse af første møde i bestyrelsen for
Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelser.

7 - Tilrettet vedtægt for Bibliarium

Karen-Marie skriver vedtægterne under på PUs
vegne.

Tilrettet vedtægt for Bibliarium til PUs godkendelse.
Sager:
BB 2022 - Bibliarium (2022 - 5251)
Bilag:
VS Bibliarium, KM brev vedr. vedtægt for samarbejde
om drift af Bibliarium, Tilrettet ved for Bibliarium pr.
26.09.2022

8 - Revisionsprotokollat 2021 kirkekasserne

PUmedlemmerne opfordres til at sørge for, at deres

MR forholder sig til bemærkningerne i protokollatet.
Gennemgang af revisionsprotokollat 2021. Endelig
godkendelse af kirkernes regnskab 2021 sker på
næste møde med menighedsrådenes kommentarer
til revisors bemærkninger. PU-medlemmerne
opfordres til selv at gå ind på DAP'en og læse
revisionsprotokollaterne af kirkekassernes
årsregnskab 2021.
Bilag:
Gennemgang af revisionsprotokollater for
årsregnskab 2021

9 - Revisionsprotokollat 2021 PUK
Gennemgang af revisionsprotokollat 2021 PUK.
Sager:
BB 2022 - Revisionsprotokollat 2021 (2022 - 29211)

PU vil være opmærksom på at aflevere regnskabet
rettidigt fremover. Samarbejdet vedr. FSU er ikke
med, fordi det først er oprettet fra 2023. Vedr. fejl i
bogført løn: Fejlen skyldes, at systemet ikke kunne
kapere en forkert fejlretning. Denne fejl vil ikke ske
igen.

Bilag:
Revisionsprotokollat 2021, Revisors påtegning PUK
årsregnskab 2021

10 - PUK budget 2023

PU besluttede, at målsætninger i budgettet tilrettes,
så arbejdet med Grøn Omstilling fremgår.

Behandling af endeligt budget 2023 PUK.
Sager:
BB 2022 - Endelig budget 2023 (2022 - 25183)
Bilag:
PUK 2023 - Endeligt budget

11 - Behandling af kirkekassernes endelige budget
2023
PU-medlemmerne opfordres til selv at gå ind på
Kirkeportalen og gennemse budgetterne (vejledning
kan fås af provstisekretæren). Vi plejer at se på:
1. Ligningsbeløb til drift og anlæg (Johanne tjekker,
at det svarer til de af PU udmeldte beløb)
2. Målsætninger, indsatsområder og supplerende
forklaringer
3. Bilag 1
4. Anlægsprojekter

Flg. MR bedes tilrette deres budget og godkende
påny og uploade:
Ansgar
Bellahøj-Utterslev
Brønshøj muligvis (Johanne skal lige undersøge først)
Husum
Kapernaum
Tagensbo
Tingbjerg
Johanne retter henvendelse til de pågældende MR
om, hvad der ønskes tilrettet.
Flg. budgetter er godkendt
Bispebjerg
Emdrup

Husumvold
Johanne retter henvendelse vedr. mindre fejl.
Godkendelse af budgetterne indebærer PUs
godkendelse af honorar til hverv i MR.
Til principbeslutningerne: godkendelse af budget
indebærer godkendelse af disponering af forventede
frie midler.
12 - Kirkekassernes kvartalsrapporter for 2. kvartal Gennemgangen havde ikke givet anledning til
bemærkninger, og PU godkendte
Provst og provstisekretær gennemgår
kvartalsrapporterne på den baggrund.
kvartalsrapporterne på vegne af PU.

13 - 5%-ansøgninger
1. Bispebjerg: Vaskemaskine på kr.
4.385,96
2. Husum: Driftstilskud på kr. 140.000
3. Tingbjerg: Advokatbistand på kr.
31.250
4. Bellahøj-Utterslev:
Udbedring af hærværk på
kr. 19.858,63
Fjernelse af grafitti på kr.
15.381,10
5. Bispebjerg: Terrasse embedsbolig på
kr. 71.123 (+ forhåndsgodkendte kr.
80.000, dvs. i alt kr. 151.123)
6. Emdrup: Opvaskemaskine på kr. 11.847
7. Husumvold:
1. Øgede omkostninger ifm.
byggeprojekt (herunder
stigende materialepriser
og ekstraudgifter) på kr.
981.012,84
2. Fjernelse af olietank m.m.
på kr. 528.804,51
3. Ekstraarbejder ifm.
byggeprojekt, herunder
etablering af ny væg +
omlægning af rørføring
m.m. på kr. 538.415
8. Husum: Opgradering af belysning i
Husum Kirke ifm. tagprojekt på kr.
745.464 (der er tale om en 5%ansøgning, selv om skemaet for
anlægsønsker er brugt)
9. Ansgar: Udbedring af skade på
klokketårn på kr. 132.667,50

1. Bispebjerg: Ansøgning til vaskemaskine på kr.
4.385,96 blev imødekommet.
2. Husum: Ansøgning om driftstilskud pga.
ekstraudgifter til kirketjenerlønninger ifbm. 2 x
afsked på kr. 140.000,- PU besluttede at
imødekomme udgifterne til den
uventede fratrædelsesaftale på kr. 70.206,44,
såfremt der ikke er penge i kirkekassen ved årets
udgang.
3. Tingbjerg: Ansøgning om dækning af udgifter til
advokatbistand til sagen om ophævelse af boligpligt i
Diakoniens Hus (den tidligere embedsbolig) på kr.
31.250,-. PU besluttede at imødkomme ansøgningen.
4. Bellahøj-Utterslev: Ansøgning om dækning af
udgifter til udbedring af hærværk på kr. 19.858, 63
og fjernelse af grafitti på kr. 15.381,10 blev begge
imødekommet af PU.
5. Bispebjerg: Ansøgning om ekstraudgifter på kr.
71.123,- til terrasse embedsbolig. PU besluttede, at
man - pga. flere ansøgninger til 5%midlerne end der
er dækning for - vil afvente, om der er penge i
kirkekassen ved årets udgang til selv at dække den
øgede udgift.
6. Emdrup: Ansøgning om dækning af udgifter til
opvaskemaskine på kr. 11.847,- blev imødekommet.
7. Husumvold: PU garanterede dækning af
ekstraudgifter til byggeprojekt på foreløbigt kr.
2.048.232,35. I første omgang undersøges, om alle
frie midler i kirkekassen er disponeret. Hvis dette er
tilfældet, vil PU bede om en ansøgning på
ekstrabevilling til anlæg, som kan forelægges BU på
novembermødet. Et forhåndstilsagn om
anlægsbevilling 2024, skal i givet tilfælde følges af et
midlertidigt lån i Stiftsmidlerne.
8. Husum: Ansøgning om dækning af udgifter til
opgradering af belysning i loft i kirkerum ifbm.
tagbyggeprojekt på kr. 745.464. PU garanterede

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Grundtvigs Kirke Vaskemaskine Oldfuxvej (2022 - 26364)
Menighedsråd - Husum (2018 - 8899)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Tingbjerg Sogn Advokatbistand (2022 - 25748)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Bellahøj-Utterslev sogn Graffiti (2022 - 27143)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Bellahøj-Utterslev Hærværk (2022 - 27148)
Sag hørende til mødet: BB PU-møde 4. oktober 2022
(2022 - 18803)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Ansgarkirken - Klokketårn
(2022 - 29362)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Grundtvigs Kirke - Terrasse
BBP7 (2022 - 29363)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Emdrup Sogn Opvaskemaskine (2022 - 29360)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Husumvold - Øgede
udgifter i byggesag (2022 - 29372)

dækning af ekstraudgifter, men vil afvente det
samlede byggeregnskab og evt. frie midler i
kirkekassen.
9. Ansgar: Ansøgning om dækning af udgifter til
udbedring af vandindtrængen i klokketårn på kr.
124.886,25: PU imødekom ansøgningen.

Bilag:
Faktura vaskemaskine, Oldfvej, Ansøgningsskema 5
% midler, vaskemaskine, AnsÃ¸gning om dri s lskud
02.09.22, Udgift til advokathonorar, 5% ansøgning
Tingbjerg, S55C-922090614591, S55C-922090614590,
Til provstiudvalget fra Husum sogn0001, 5%-midler
21.9.22, Ansøgning 5% midler Ansgarkirkens
klokketårn, F1563_JV Blik_klokketårn 6.625,00 kr,
2233 Aaberg arkitekt klokketårn 7.968,75 kr,
Blikkenslager Jens Volf klokketårn 74.417,50 kr, J Blik
tilbud klokketårn de 3 øvrige ben 45.250,00 kr inkl
moms, GK-5%-Terrasse BBP-sept 2022 incl faktura,
Ansøgning om tillægsbevilling til opvaskemaskine
NØK, Bilag, Fjernelse af hæk, Gipsvæg med dør,
Opmuring af væg, Overkørsel cykelsti, VS: Pris og
vilkår på omlægning og midlertidigt fraskæring
Gadelandet 25, vaf_plot_202204290925290,
20018_K10_F2 - Indv. kloak_FJV_1, Særydelse
rådgiver, Anlægsbudget ombygning med alle udgifter
sep 2022, Olieforurening, Husumvold 5%-ansøgning
tilbygning øget budget, Husumvold 5%-ansøgning
tilbygning olieforurening, Husumvold 5%-ansøgning
tilbygning afledte udgifter

14 - Ansøgning om anskaffelse af embedsbolig

Ulla, Rita, Gitte og Johanne redegjorde for
ansøgningen. PU besluttede at påtegne ansøgningen
Menighedsrådene i Husum, Husumvold og Tingbjerg med anbefaling og dermed at sende den videre til
ansøger om anskaffelser af embedsbolig til
BU, som skal godkende finansiering, inden den
sognepræst Frederik Teglberg Damm.
sendes til Stift og KM. Ansøgningen skal anføres et
estimeret beløb og et ønske om finansiering

(optagelse af lån i Stiftsmidlerne).
Sager:
Personale - præst - Frederik Teglberg Damm (2019 28093)
Personale - præst - Frederik Teglberg Damm (2019 28093)
Personale - præst - Frederik Teglberg Damm (2019 28093)
Bilag:
Referat af MR-møde 2022.09.13, MR-møde ref.
d.14.92022, Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Husum Ansøgning om tilknytning af embedsbolig, MR-møde
ref. d.14.9.2022 Tingbj., Referat af MR-møde
2022.09.13 Hmv., Rådsmøde 2022.08.31

15 - Årshjul 2023

Der udsendes doodle vedr. de tre måneder, hvor
PUmødet kan lægges tirsdag eller torsdag.

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

16 - Grøn omstilling
Energigennemgang - tilbud fra Energitjenesten og
energivarmekonsulenten
Sager:
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 7793)
Bilag:
klimagennemgang af provstiet bygninger,
Vallensbæk sogn energigennemgang, Slagelse
Provsti Klimascreening rapport revA, Overslag
Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Der var overvejende tilslutning til at bruge Stiftets
varmekonsulent Paul Klenz Larsen til
energimærkning af alle provstiets bygninger. Der er
først mulighed for at gennemføre denne efter nytår,
så på næste PUmøde tages stilling til, om hver
bygning skal have den grundlæggende (og billigere)
energimærkning eller den mere detaljerede (og
dermed dyrere) energimærkning. Beslutningen om,
at kirkekasserne selv betaler står dog ved magt. Der
sendes mail ud om den samlede løsning.

17 - Kontrolmåling af radonniveau i embedsboliger PU besluttede, at PUK finansierer den opfølgende
kontrolmåling af radon jfr. tilbud fra Teknologisk
PU skal tage stilling til, om PUK vil finansiere
Institut på kr. 37.000,- plus moms.
kontrolmålinger af de embedsboliger, der var
Grænseværdien er sat ned fra sidst til 100Bq/m3.
hårdest ramt.
Det drejer sig om:
Sager:
Bellahøj kirke- og præstekontorer, Frederikssundsvej
BB 2022 - Radon (2022 - 27161)
125A, 2700 Brønshøj
Husumvold kirkekontor, Gadelandet 25, 2700

Brønshøj
Bilag:
Rapport for BBP af Krejner-Møller - 15.08.04 Resultat Emdrup Engvej 19, 2400 Kbh. NV
af radon måling, Tilbud-J158034-2
Oldfuxvej 24, 2400 Kbh. NV
Solrødvej 24, 2700 Brønshøj
Klintevej 47, 2700 Brønshøj
Pilesvinget 67, 2700 Brønshøj
Teknologisk Institut vil tage kontakt for opsætning af
målerudstyr, som skal sidde nogle måneder i
vinterhalvåret.
18 - Byggesag - Ansgar - Dåbsværelse og
præstekontor

PU påtegnede ansøgningen med anbefaling.
Byggeprojektet er finansieret af kirkekassens egne
midler.

PU skal påtegne Ansgarkirkens byggesag.
Sager:
Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Byggesag Ansgarkirken, Københavns Stift - Ansgarkirkens
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 28157)
Bilag:
Rådgiverkontrakt Underskrevet præstekontor,
Præstekontor_budget_2022 06 10, Præstekontor og
dåbsværelse_AN2_opstalter_nye forhold,
Præstekontor og dåbsværelse_AN1_plan og snit_nye
forhold, Præstekontor og
dåbsværelse_AE2_opstalter_eks forhold,
Præstekontor og dåbsværelse_AE1_plan og snit_eks
forhold, Ansgarkirken_præstekontor og dåbsværelse

19 - Byggesagsoversigten

Emdrup kirke har fået ingeniørudtalelse vedr.
pulpiturets bæreevne. Behandles på næste PUmøde.
Tilføjelser til Husum og Husumvold byggeprojekter.

Sager:
BB 2021 - Oversigt over byggesager i provstiet (2021
- 32044)
Bilag:
Byggesager i Provstiet 080922

20 - Eventuelt

Provsten ville have gjort opmærksom på:
Danske Sømands-og Udlandskirker, som ikke
modtager kirkeskattekroner, men for egne
indsamlede midler mange steder i verden er et fast
holdepunkt for udlandsdanskere. Det er muligt at
støtte via sognets medlemskab.
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Karen-Marie Olesen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Helene Esther Martelli

Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Simon Scott Palmer (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)
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