
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 1. december 2022 - d. 01-12-2022 kl. 17:00 til 18:30

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

 Afbud fra Gitte Packness. 

Rita Tjell Langeland deltog som fast tilhører fra Tingbjerg. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

 Dagsordenen blev tilføjet nyt punkt 9: Ansøgning om
overførsel fra anlæg til drift, Brønshøj. 

2 - Nyt fra formand og provst

Eventuel fælles 2.-pinsedagsgudstjeneste 2023.

Vedr. fælles 2.-pinsedagsgudstjeneste: Det er for
sent at planlægge fælles 2.-pinsedagsgudstjeneste
2023. Opfordring sendes til MR om at melde sig til at
være koordinerende udvalg og at melde ind med
personale og frivillige til en 2.-pinsedagsgustjeneste
2024. 

3 - Nyt fra Stiftsrådet

Stiftsrådsmøde afholdt d. 9. november:
1. Orientering om Børn i Kirken.
2. Orientering om arbejdet i Stiftsudvalg

for socialt arbejde og socialetik.
3. Budget for bindende stiftsbidrag for

2023.
4. Fællesmøde for stiftsudvalg og

provstiudvalg d. 18. januar 2023.

Sager:
Sag hørende til mødet: BB PU-møde d. 1. december
2021 fra kl. 17-18 (2021 - 31372)

Bilag:
Det bindende stiftsbidrag 2023, det endelige budget

Ad 1: Husk på, at der er ressourcer til Børn i kirken
(både konsulent og hjemmeside med materiale). 
Ad 2: Konsulent/koordinator ansat, som kan bruges
af MR til inspiration. 
Ad 3: Det bindende Stiftsbidrag for 2023 er fastlagt
til kr. 6.245.289.  
Ad 4: Fællesmødet d. 18. januar afholdes 17-21. 
 

4 - Nyt fra BU

1. Affaldssortering i kirkerne.

Ad 1: Alle kirker i Københavns Kommune har siden
2010 været omfattet af affaldssorteringsregulativet.
Liste over renovatører kan rekvireres i provstiet. 



2. Opfordring til præventiv gennemgang
af alle kirker og bygninger i provstiet.

3. Ansøgning om embedsbolig til
Husum/Husumvold/Tingbjerg.

4. Ansøgning om tillægsbevilling til
Husumvolds igangværende byggesag.

5. Budgetrammer for nye kirkebyggerier.
6. Temadrøftelser i BU d. 14. januar 2023.

Ad 2: Behandles særskilt af PU, se punkt nedenfor. 

Ad 3: BU afventer temadag d. 14. januar for at tage
stilling til ansøgningen om embedsbolig til
Husum/Husumvold/Tingbjerg. Afgørelse træffes på
BUs møde d. 22. marts 2023. 

Ad 4: BU tog på sit møde d. 9. november ikke
endeligt stilling til ansøgningen, som BU dog vil tage
højde for ifm. fordelingen af anlægsmidler for 2024. 

Ad 5: Ny budgetramme for nye kirkebyggerier er
vedtaget: 165 mio. pr. kirkebyggeri. 

Ad 6: Følgende temaer vil blive drøftet i BU d. 14.
januar: 

1. Tjenesteboliger: Antal, alder og
tjenestemænd uden boliger

2. PUK-kasser: Sammenligning af
disse på tværs af BU

3. Samarbejder finansieret af PUK
4. Fordeling af budgetter mellem

provstierne 
5. Lokalfinansierede præster 

5 - Elgennemgang af alle kirker og bygninger i
provstiet

PU skal tage stilling til, om PUK skal betale
elgennemgang af alle kirker og bygninger i provstiet.
 

PU besluttede, at PUK skal betale for elgennemgang
af alle kirker og bygninger i provstiet hurtigst muligt. 

6 - Nyt fra diverse bestyrelser

 

 Intet. 

7 - Grøn omstilling

PU skal tage endelig stilling til det mere detaljerede
tilbud fra Poul Klenz.

Sager:
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)

PU besluttede at starte med et pilotprojekt i
Grundtvigs Kirke (som finansieres af menighedsrådet
selv). Først derefter tages stilling til, om provstiets
andre kirker også skal have en energigennemgang. 



Bilag:
Energigennemgang Bispebjerg-Brønshøj provsti rev
A, Orienteringsbrev om satser for folkekirkens
konsulenter 2022

8 - Godkendelse af Husums budget 2023

PU skal behandle det reviderede budget 2023 for
Husum.  

PU godkendte endeligt budget for Husum 2023. 

9 - Ansøgning om overførsel fra anlæg til drift
Brønshøj

Brønshøj ansøger om overførsel af kr. 71.323,46 fra
anlæg til drift. 

  PU godkendte overførslen af kr. 71.323,46 fra anlæg
til drift for Brønshøj. 

10 - Godkendelse af revideret årsregnskab 2021 for
Brønshøj

PU skal behandle det reviderede årsregnskab 2021
for Brønshøj på baggrund af fremsendt
dokumentation for godkendelse af overførsel fra
anlæg til drift.

Sager:
BB 2022 - Årsregnskab 2021 (2022 - 11687)

Bilag:
Brønshøj MR - Ansøgning om overførsel fra anlæg til
drift 2022_nov_30

 PU godkendte det reviderede årsregnskab 2021 for
Brønshøj. 

11 - Kirkekassernes kvartalsrapport Q3

Provst og provstisekretær gennemgår sognenes
kvartalsrapporter for 3. kvartal på vegne af PU.  
 
 
 

 PU godkendte samtlige kvartalsrapporter, dog med
brug for opfølgning fra Kapernaumskirken, som viser
et merforbrug. 

12 - 5%-ansøgninger

1. Tingbjerg ansøger om kr. 23.089,69
til udbedring af IT-problemer.

2. Bellahøj-Utterslev ansøger om kr. 5.246
til udskiftning af opvaskemaskine i
embedsbolig på Dortheavej 70.

Ad 1: PU afviste Tingbjergs ansøgning, da det ikke
længere er en del af PUs principbeslutninger at
dække udgifter til IT. Disse skal det enkelte
menighedsråd selv afholde. 

Ad 2: PU godkendte Bellahøjs ansøgning på kr. 5.246
til udskiftning af opvaskemaskine i embedsbolig på
Dortheavej 70.



Sager:
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2022 - 5%-ansøgning - Tingbjerg - Internet (2022 -
32723)

Bilag:
5%-midler 20.11.22, ansøgning 5% internet
Tingbjerg, S55C-922112413290

13 - Ansøgning om konvertering af anlægsmidler

Tagensbo ansøger om konvertering af ikke-udførte
anlægsmidler på kr. 926.034, der var disponeret til P-
Plads/Solgården, til Solgården alene.

Sager:
BB 2022 - Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler - Tagensbo (2022 - 32731)

Bilag:
Tagensbo - Konvertering af anlægsmidler

 PU godkendte Tagensbos ansøgning om
konvertering af anlægsmidler. 

14 - Regnskabsinstruks

Ny regnskabsinstruks pga. nye samarbejdsaftaler 

Sager:
Regnskabsinstruks (2019 - 6530)

Bilag:
Regnskabsinstruks Bispebjerg-Brønshøj
provstiudvalg 2022

 Ny regnskabsinstruks blev underskrevet. 

15 - Byggesagsoversigt

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 071122

Byggesagsoversigten blev opdateret. 

16 - Eventuelt  
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