
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 3. november 2022 i Kapernaumskirken - d. 03-11-2022 kl. 17:00
til 21:10

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

Rita Tjell Langeland og Gitte Packness deltog som tilhørere.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2 - Underskrift af referat fra PU-møde d. 4. oktober
2022

 

Referatet fra PU-møde d. 4. oktober
blev underskrevet.  

3 - Oplæg ved provstirevisor, PWC

Provstirevisor vil gennemgå resultatdisponering og
anlægsskemaet.  

De to nye provstirevisorer fra pwc gennemgik
pædagogisk eksempler på anlægsskema og
resultatdisponering.

4 - Oplæg ved Michael Krogstrup

Koordinerende provst, Michael Krogstrup, vil
orientere om fælleskirkelige initiativer på tværs af
stiftet.  

Sager:
BB 2022 - Fælleskirkelige initiativer på tværs af stiftet
(2022 - 21901)

Bilag:
Besøg i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, torsdag den 3.
november 2022

Michael Krogstrup orienterede venligt om
fælleskirkelige initiativer på tværs af stiftet, og
spurgte ind til, hvordan processen havde været ift.
Stiftsrådets information og inddragelse af PU og
MR. PU delte oplevelser om hidtidige erfaringer og
gav input særligt med henblik på, hvad der kan
bibringe ejerskab til de fælles initiativer. 
PU vil invitere Michael Krogstrup til næste
budgetsamråd.

5 - Nyt fra formand og provst

1. Der er vedtaget ny lokalplan for

Der blev orienteret om
1. ny lokalplan for Provstevejkvarteret 
2. provstisekretærens fremtidige opgave



Provstevejkvarteret. Den kan ses her:
https://dokument.plandata.dk/20_10933274
_1665043885131.pdf
 
2. Provstisekretær påtænker at blive
underviser i F2 for at dygtiggøre sig.

 
 
 
 

Sager:
BB 2021 - Provstikontor/Provstevej 17 (2021 - 35040)

Bilag:
Hoveddokument

som underviser i F2.
3. provstiet har underskrevet en toårig

aftale med Church Desk på vegne af
otte menighedsråd i provstiet. Vi
sender besked om, hvad der skal
indbetales fra den enkelte kirkekasse.

4. tilbud om logning af temperatur og fugt
i kirkerne som følge af lavere
temperatur.

6 - Nyt fra Stiftsrådet

 

Der er nedsat nyt udvalg i Stiftsrådet: "Stiftsudvalg
for grøn omstilling og klima".
Medlemmer fra provstiet er Margrethe Winther-
Nielsen og Rikke Bach (Brønshøj).
 

7 - Nyt fra BU

 

Intet (næste BU-møde er d. 8. november).  

8 - Julebelysning

PU skal drøfte, om kirkerne ikke bør anvende
julebelysning i advents- og juletiden under de
aktuelle ekstraordinære energiforhold.  

PU drøftede kirkernes julebelysning og blev enige
om, at man godt kan have julebelysning, men gerne
fulgt af et fysisk opslag og et opslag på hjemmesiden,
hvor man gør rede for overvejelserne bag.

9 - Grøn omstilling

1. Behandling af tilbud fra Poul Klenz:
PU skal tage stilling til, om man vil gå
efter den detaljerede eller
grundlæggende energimærkning.  
[Tilbud eftersendes, når det er
modtaget fra tilbudsstiller]

2. Status på grøn omstilling i provstiet
 

1. PU drøftede de to fremsendte tilbud
fra Poul Klenz. Inden PU aftaler
endeligt med Poul Klenz Larsen, skal PU
have følgende fordele ud af en fælles
aftale:

En fast pris for hele
provstiet
En oversigt til provstiet
skal være inkluderet i
prisen
En fast pris for hvert
menighedsråd

2. Status på den grønne omstilling i
kirkerne: Hvert PU-medlem fortalte om
initiativer i egen kirke.

https://dokument.plandata.dk/20_10933274_1665043885131.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_10933274_1665043885131.pdf


10 - Godkendelse af PUKs tilrettede budget 2023

Der er indført tekst omkring den grønne omstilling
for PUK.  

Sager:
BB 2022 - Endelig budget 2023 (2022 - 25183)

Bilag:
Målsætninger og supplerende forklaringer - endeligt
budget 2023

 PUs tilrettede budget for 2023 blev godkendt med
stempel  
"Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, CVR-nr. 21277401, Budget 2023, , Endelig
budget afleveret d. 03-11-2022 19:58"

11 - Godkendelse af kirkernes tilrettede budgetter
2023

PU skal endeligt godkende kirkekassernes budget
2023.
Provst og provstisekretær kontrollerer, at rettelserne
fra de pågældende menighedsråd er indlæst i
Kirkeportalen.
 
 

Følgende budgetter blev godkendt:
Ansgar
Bellahøj-Utterslev
Kapernaum
Tagensbo. Bemærkning: Der er ikke angivet
disponering af anlægsarbejder på kr. 963.546.
Angivelse af midler henlagt til vedligeholdelsesplan
fremgår af bilag 1, men ikke af de supplerende
forklaringer.
Tingbjerg
 
Da budgetter for Husum og Brønshøj endnu ikke er
afleveret, kan PU ikke godkende dem endnu.

12 - Godkendelse af kirkekassernes reviderede
årsregnskab 2021

PU skal endeligt godkende kirkekassernes
årsregnskab 2021 pba. menighedsrådenes forholden
sig til revisors bemærkninger i protokollatet.
 

PU godkendte årsregnskaber 2021 for følgende
kirkekasser:

Ansgar
Bellahøj-Utterslev
Bispebjerg
Emdrup
Husumvold
Kapernaum
Tagensbo
Tingbjerg
Husum dog med følgende bemærkning:
Der mangler aktiv stillingtagen til
følgende af revisors bemærkninger:

Vi har påset, at der er
foretaget afstemning
mellem bogføringen og
lønindberetningerne til
Skattestyrelsen
(eIndkomst), hvori der
ikke er konstateret
væsentlige differencer.
Dog har vi ikke
fået forelagt
dokumentation for, at
lønsystemet er afstemt
hertil. Vi anbefaler



fremadrettet, at
afstemningen foretages
mellem både
bogføringen, eIndkomst
og lønsystemet.
Menighedsrådet har ikke
taget stilling til
beløbsgrænser for
indhentning af flere
tilbud jf. bilag 8 i
regnskabsinstruksen.
I overensstemmelse med
lovgivningens regler har vi
påset, at menighedsrådet
har overholdt sine
pligter og har konstateret,
at menighedsrådet ikke
har behandlet seneste
revisionsprotokollat. Vi
henstiller til, at dette sker
snarest.

 
PU godkendte årsregnskab 2021 for Brønshøj under
forudsætning af, at der tidligere er godkendt
overførsel fra anlæg til drift, som det fremgår af
resultatdisponeringen. Desuden vedr. bemærkninger
fra revisionsprotokollatet:

PU har ikke adgang til oplysninger vedr.
samarbejdsaftaler.
Revisor og PU henstiller til, at man ved
aflevering af årsregnskab også
anvender og vedlægger skema til
styring af anlægsaktiviteter.

13 - Principbeslutninger

PU skal tage stilling til forslag til opdatering
af principbeslutninger (markeret med rødt i bilaget).

Sager:
PU - principbeslutninger (2018 - 27981)

Bilag:
Principbeslutninger i PU 2022

PU drøftede og godkendte de reviderede
principbeslutninger. Følgende tilføjelser blev lavet: 

1. PUs godkendelse af budget indebærer
PUs godkendelse af disponering af
forventede frie midler

2. Feriegodtgørelse og vikardækning: PU
dækker som udgangspunkt ikke
feriegodtgørelse og vikarer i vakancen i
forbindelse med fratrædelse og
nyansættelse af funktionærer.

14 - PUK kvartalsrapport Q3

PU skal behandle PUK kvartalsrapport for 3. kvartal.

Sager:
BB 2022 - Kvartalsrapporter Q3 (2022 - 31799)

PUK kvartalsrapport for Q3 blev godkendt.  



Bilag:
Kvartalsrapport Q3 2022

15 - Godkendelse af årshjul 2023

 

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

Bilag:
Årshjul 23

PU vedtog mødedatoer for 1. halvår 2023 samt dato
for teknisk budgetsamråd 12. januar. Årshjulet
udsendes til MR med referat.

16 - Byggesag - Emdrup - Orgel

PU skal påtegne Emdrups byggesag.

Sager:
Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Byggesag - Emdrup
Kirke - Emdrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2022 - 30019)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU påtegnede Emdrups byggesag med anbefaling og
vil ansøge om lån i stiftsmidlerne via BU, når
byggesagen er endeligt godkendt.

17 - Ansøgning om disponering af midler fra salg af
sognegården

Brønshøj Sogn ansøger om at undlade at
indbetale overskud fra salg af det gamle sognecenter
til Stiftsmidlerne, og i stedet bruge midlerne til
diverse anlæg.  (Bilag eftersendes)

Sager:
Menighedsråd - Brønshøj (2019 - 11769)

Bilag:
Ansøgning fra Brønshøj Sogn

PU godkendte Brønshøjs ansøgning på disponering
af kr. 2.146.900, som er overskud fra salg af det
gamle sognecenter. Overskuddet skal således ikke
indbetales til stiftsmidlerne.  

18 - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling
Husumvold Kirke

Husumvold søger BU om tillæg til anlægsbevilling
pga. øgede omkostninger i byggesagen. 

Bilag:

PU påtegnede Husumvolds ansøgning  med
anbefaling til BU om tillægsbevilling på kr. 3.356.352
til deres anlæg.



Historik og ekstra udgifter til byggeanlæg Husumvold
Kirke, Anlægsskema okt 2022 opdatering af budget
fra jan 2020 Husumvold Ombygning, Anlægsskema
jan 2020 Husumvold Ombygning

19 - 5%-ansøgninger

1. Bispebjerg Sogn ansøger om kr.
22.500,11 til dækning af utæt radiator.

2. Kapernaums Sogn ansøger om midler
til dækning af udgifter ifm.
arbejdsmiljøproblematik:

kr. 42.714 til dækning af
udgifter vedr.
konsulentbistand til
bedring af arbejdsmiljø
kr. 380.895 til dækning af
udgifter ifm. afskedigelse,
løn til vikar under
vakance/sygdom  

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Bispebjerg Sogn - Utæt
radiator (2022 - 31808)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Kapernaum - Arbejdsmiljø
(2022 - 32469)

Bilag:
GK- 5%- Utæt radiator mm BBP okt. 2022 incl.
fakturaer, 5%-midler 27.10.22, Ansøgning
arbejdsmiljø, Regnskab vedrørende 5%-ansøgning.
Arbejdsmiljø i Kapernaumskirken._, Bilag 5%-
ansøgning arbejdsmiljø, Faktura_FAR, Psykolog
bistand

1. PU godkendte Bispebjerg Sogns
ansøgning og bevilgede kr. 22.500,44 til
udgifter vedr. utæt radiator m.v.

2. PU godkendte Kapernaums Sogn
ansøgning delvist og bevilgede
følgende:

kr. 42.712 til udgifter
vedr. bedring af
arbejdsmiljø. Pengene
bevilges af PUK, jf.
principbeslutninger.
kr. 93.100 til udgifter til
medarbejder 2, 3 og 4 +
engangsvederlag fra 5%-
midlerne under
forudsætning af, at der
ikke er penge i
kirkekassen ved årets
udgang.

 

20 - Byggesagsoversigten

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 111022

Byggesagsoversigten blev opdateret.  



21 - Eventuelt

 

Gitte Packness efterlyste en generel drøftelse af
arbejdsmiljø på et PU-møde.
Hun foreslog desuden genovervejelse af processen
for at blive valgt til PU.
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Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
Brønshøj Provstiudvalg)

Helene Esther Martelli

Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Vita Merete Japsen Simon Scott Palmer (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)
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