
Referat 
Amagerland Provsti – Skypemøde 
200401 PU-møde - d. 01-04-2020 kl. 16:00  
 
Deltagere: Elise Elsebeth Andersen, Erik Søndergaard, Flemming Niemann Pedersen, Poul Bo 
Burkal Sørensen, Annelise Hofmann Mehlsen, Grete Modin Grundtvig, Helle Myhre, Lene Kiil 
 
Mødepunkt Referat 

1 - Supplerende punkter og godkendelse af 
dagsordenen 
Under pkt. 4 er der tilføjet et dokument: ”200331 
Budgettal 2021 Hele provstiet foreløbig” 
Nyt pkt. 5 Ansættelse og aflønning af daglig leder 
for FSDT” 
 

Supplerende punkter godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

2 - Årsregnskab 2019 PUK til godkendelse 
Sager: 
Årsregnskaber - ALP - 2019 (2020 - 8931) 
Bilag: 
Årsregnskab 2019 PUK til godkendelse 
 

PUK regnskab 2019 med mærke 
”Amagerland Provstiudvalg, CVR-nr. 
21326879, Regnskab 2019, Afleveret d. 10-
03-2020 14:02” er godkendt. 

3 - Status for afleveringsfrister vedr. regnskaber 
og udmelding af budgetbidrag 2021 
Sager: 
Budget - ALP - 2021 (2020 - 6606) 
Bilag: 
Cirkulære om ændring af friste vedrørende 
udmelding af foreløbige driftsrammer for 2021 og 
aflevering af regnskab 2019 
 

Afventer udmelding fra kirkeministeriet om 
hvornår menighedsrådsmøder  kan 
afholdes, og om det har indvirkning på 
afleveringsfrister. 

4 - Budget 2021 
Det bindende Stiftsbidrag for 2021 er fastsat til 
Tårnby 274.136 kr. Dragør 123.230 kr. 
Udmelding af fastsættelse af rentesatser for ind- 
og udlån i stiftsmidlerne i 2021 m.v. 
Stiftsrådet har på sit møde den 20. februar 2020 
besluttet, at fastsætte indlånsrenten samt 
udlånsrenten til 1% i 2021. 
Sager: 
Budget - ALP - 2021 (2020 - 6606) 
Bilag: 
Bindende stiftsbidrag - fastsættelse af 
rammebeløb 2021, 200331 Budgettal 2021 Hele 
provstiet Foreløbig,  

Stiftsbidrag og ind- og udlånsrente taget til 
efterretning. 
Budgettal 2021 udsendt af provsten 
vedtages med følgende rettelser. Tårnby 
tilføres 250.000 kr. som 7. rate til 
kirkegårdsmur, og Store Magleby og Dragør 
fratrækkes ansøgte engangsbevilling 
midlertidig 2021: Store Magleby 369.759 kr. 
Dragør 28.664 kr.  
Budgettallene tilføres fremover dato. 



5 – Ansættelse og aflønning af daglig leder FSDT 
200401 Notat om ansættelse og aflønning 
af daglig leder for FSDT (002) 
 

408.904 kr. med et midlertidigt tillæg på 
41.096 kr. Det midlertidige tillæg gives i to 
år for opstart af skoletjenesten. 
Forhandlingsudspillet fremsendes til 
kirkekultur.nu til godkendelse. 

5 - Aflønning F2 rådgivere 
I perioden 1. marts 2019 - 29. februar 2020 har 
provstisekretæren været F2 rådgiver for provstier 
og Stift i Københavns Stift. En rolle der er 
varetaget ved siden af provstiets arbejde. 
Amagerland provsti har modtaget et beløb på 
12.000 kr. fra Kirkeministeriet for varetagelse af 
dette arbejde. Der ansøges om at beløbet på 
12.000 kr. kan blive udbetalt af provstiet til 
provstisekretæren, for varetagelse af arbejdet. 
Sager: 
F2 - ALP - rådgiverrollen- SJR (2019 - 35829) 
Bilag: 
Brev vedr. afregning af F2 rådgiverrollen 2019 
 

Ansøgningen afventer behandling på et 
senere fysisk møde. 

6 - Ansøgning 5%'s midler St. Magleby 
kirkegårdsplaner 
Sager: 
Ansøgning 5% - ALP - kirkegårdsplaner - St. 
Magleby (2020 - 6296) 
Bilag: 
Bilag 1 Udkast til ansøgning af 5%, Referat af 
menighedsrådsmøde februar 2020, Bilag 3 
Referat af KKU-møde 28 januar 2020 
 

Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet 
det ligger udenfor bevilliges af 5 %-midler. 
Menighedsrådet opfordres til at medtage 
projektet i ønsket om budgetbidrag for 
2021. 

7 - Samarbejde om streaming af gudstjenester i 
påsken 
 

Punktet tilbagekaldes. 

8 - Forespørgsel om tegning af 
sundhedsforsikring for kirkefunktionærer 
Sager: 
Sundhedsforsikring - Amagerland provsti (AL) - 
Tegning af sundhedsforsikring (2020 - 6492) 
Bilag: 
Forslag om sundhedsforsikring, 
sundhedsforsikring11022020 
 

Provstiudvalget bifalder ikke at der tegnes 
sundhedsforsikring for kirkefunktionærer i 
provstiet.  

9 - Satser for konsulenter og bygningssagkyndige 
2020 
Sager: 

Taget til efterretning. 



Satser - ALP - konsulenter og bygningssagkyndige 
- 2020 (2020 - 4925) 
Bilag: 
Orienteringsbrev om satser for folkekirkens 
konsulenter 2020, Orienteringsbrev om satser for 
provstiudvalgets bygningskyndige 2020 
 

10 - Status undersøgelse om ansættelse af 
organist i provstiet 
Der er indkommet svar fra Dragør kirke. 
Sager: 
Ansøgning - ALP - merbevilling - ansættelse 
organistvikar - Tårnby (2020 - 4735) 
Bilag: 
Aktdokument 
 

Punktet udsættes til næste møde. 

11 - Nye ferievejledninger for folkekirkens 
ansatte og arbejdsgivere 
Sager: 
Ny ferielov - ALP - ferieloven (2020 - 7570) 
Bilag: 
Aktdokument 
 

Provstiet gør menighedsrådene 
opmærksom på at restferie og afspadsering 
op til 5 dage skal varsles afholdt. 

12 - Betalt spisepause i folkekirken 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har 
oplyst, at de to aftaler/forlig om betalt 
spisepause også finder anvendelse for ansatte i 
folkekirken på samme måde som for de ansatte i 
staten. 
Kirkeministeriet skal i den anledning anbefale, at 
de arbejdsgivere/menighedsråd, som har ansatte, 
der ikke på nuværende tidspunkt har betalt 
spisepausen, får implementeret reglerne herom 
hurtigst muligt, idet implementering skal ske 
inden 1. august måned 2020. 
Sager: 
Forlig og aftaler - ALP - betalt spisepause 
folkekirken (2020 - 3659) 
Bilag: 
Nyhedsbrev nr. 34 - februar 2020 - Betalt 
spisepause i folkekirken 
 

Taget til efterretning. 

13 - Meddelelser fra Stiftsrådet 
Sager: 
Stiftsrådet - ALP - 2020 (2020 - 10513) 

Taget til efterretning. 



Bilag: 
Beslutningsprotokollat Stiftsrådsmøde d. 23. 
jan.2020 

14 - Meddelelser Der holdes skype-møder med præster 
ugentligt i denne tid. 

15 - Eventuelt Provstiudvalget indbyder valgbestyrelserne 
til et ERFA-møde om den kommende 
valgproces til menighedsrådsvalg. 

Mødet slut kl. 18.08 

[01-04-2020 18:09] Stine Johanna Paulsen Ramati: 
Referat af PU-møde via Skype den 1. april 2020 er underskrevet via mødets chatfunktion af 
provstiudvalgsmedlemmerne 

[01-04-2020 18:09] Lene Kill: 
Lene Kiil Petersen godkender referatet 

[01-04-2020 18:09] Poul Bo Burkal Sørensen: 
Poul Bo B. Sørensen godkender referatet- 

[01-04-2020 18:09] Grete: 
Grete Modin Grundtvig godkender referatet for PU møde den 1. april 2020 

[0 1-04-2020 18: 1 0] Erik: 
Erik Søndergaard Godkender referatet. 

[01-04-2020 18:11] elise andersen: 
el ise Andersen ref for PU møde godkendt 

[01-04-2020 18: 11] Annelise Hofmann Mehlsen: 
Annelise Hofmann Mehlsen godkender referatet for PU møde den 1. april 2020 

on 01-04-2020 18: 19 

Helle Myhre <hellemyhre@gmail.com> 
Protokol 

Til • Stine Johanna Paulsen Ramati 

Undertegnede Helle Myhre godkender herved referatet fra Provstiudvalgsmødet den 1. april 2020 via Skype. 
Vh 
Helle Myhre 

on 01-04-2020 18 25 

Flemming Niernann Pedersen <flernrning.niemann.pedersen@gmail.com> 
Godkendelse 

Til •StineJohanna Paulsen Ramati 

Jeg godkender referat fra Provstimøde i Amagerland Provsti den 1-4 2020 

Flemming Niemann Pedersen 


