
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20180619 Frederiksværk provsti d. 19-06-2018, 18:30, 

Deltagere: Frederiksværk Provsti, Bent Peetz, Birgit Sommer, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund
Korsholm, Mikael Juul Erthmann, Poul Erik Kandrup 

Kommentarer:
Fraværende med afbud:  
 
Mødet sluttede kl.: 23.45

1 - Budget 2019 (Sag 2018 - 8471) 
Behandlede sager: 
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 - 8471)
Syn - Frederiksværk provsti 2018 (2018 - 8479)

Bilag: SV Prognose for kirkelig mellemregning i Gribskov, Kregme Kirke, murværks skader,
Kregme Kirke, murværks skader, SV Vedr. Foreløbig prognose for kirkelig mellemregning i
Halsnæs, Vinduer , Melby Præstegård, Blistrup; prioritering af synsudsatte arbejder vedrørende
kirkegården, {{s}} ££ synsudskrifter, løvsuger, VS {{s}} ££ synsudskrifter, løvsuger, opgradering 
Beskrivelse:

 
Ved gennemgang af synsrapporterne d. 01-05-2018, ønskede provstiudvalget fremsendt yderligere
oplysninger fra;

Frederiksværk-Vinderød MR, hvis beslutninger ér behandlet på PU-mødet d. 22-05-
2018.
Tilbagemeldinger og/eller besigtigelser fra/vedr. synsrapporterne fra Blistrup, Gilleleje,
Græsted, Kregme, Melby, Ramløse samt Vejby.
Græsted MR - De kunne ikke nå at have materialet klar ved udsendelse af
dagsorden. De fremsender de ønskede oplysninger vedr. køkken, direkte til
provstiudvalg samt provsti.

Da de foreløbige budgetter behandles på aftenens møde, er det modtagne materiale fra/vedr.
ovennævnte menighedsråd påført til behandling under dette punkt.
 
 
Prognose fra Halsnæs Kommune af 11-06-2018:
Mellemværende primo 2019 forventes at være på kr. 371.626 i kirkens favør.
Med uændret kirkeskatteprocent på 0,85% vil det give et kirkeskatteprovenu på kr. 36.323.000.
Det skal understreges at prognosen kun er foreløbig!
 
Prognose fra Gribskov Kommune af 18-05-2018:
Mellemværende primo 2019 forventes at være på kr. 1.588.000 i kirkens favør.
Kirkeskatteprocenten forventes at være uændret 0,88%, hvilket vil give et kirkeskatteprovenu på kr.
53.512.000.
Det skal understreges at prognosen kun er foreløbig!
 

Referat:
Provstiudvalget har bemærkninger til følgende budgetter, som bedes tilrettet i de endelige



budgetter:
 
Anlægsønsker:
 
Blistrup:
Prioriteringsliste taget til efterretning.
 
Græsted:
Overslag køkken taget til efterretning. Der skal indhentes 3 tilbud.
 
Gilleleje:
Budgetposterne i foreløbigt budget for løvsuger samt opgradering lydanlæg tages uændret til
efterretning.
 
Helsinge:
Anlægsønske; kr. 10.000 forhøjelse til vinduer/dør i sognegård afvises.
Finn Edvardsen samt Ejvind Hartmund deltog ikke under behandlingen.
 
Mårum:
Anlægsønskerne tillægges anlægspost på kr. 200.000 til sognestuen, samt kr. 20.000 til skabe
i præsteboligen.
 
Melby:
Budgetposterne (synsnr. 1, 2 og 3 under præstebolig) taget til efterretning.
Vejby:
Anlægsønskerne tillægges anlægspost på kr. 46.500 til renovering af gårdsplads. Beløbet
bevilges i 2019 uagtet at opgaven udføres i 2018.
 
Kregme:
Anlægsønske kr. 70.721 til reparation af stenpiller afvises. Der henvises til provstiudvalgets
tidligere beslutning.
se desuden beslutninger under pkt. 2 samt pkt. 10.
 
Torup:
Anlægsønske kr. 160.000 (TOPG renovering af køkken og TOPG ny carport) afvises. Der
henvises til provstiudvalgets tidligere beslutning.
Mikael Erthmann deltog ikke under behandlingen.
 
Driftsønsker:
 
Blistrup:
Driftsønske kr. 38.000 forundersøgelse jordvarme afvises.
Skal indeholdes i kirkekassens almindelige driftsramme.
 
Mårum:
Driftsønske kr. 40.000 skift af regnskabsfører afvises.
Skal indeholdes i kirkekassens almindelige driftsramme.
 
Vejby:
Driftsønske kr. 300.000 generel forhøjelse af drift afvises.
Skal indeholdes i kirkekassens almindelige driftsramme.
 
Kregme:



Driftsønske kr. 45.000 salmebøger (er allerede påført anlægsønskerne med kr. 35.000)
afvises.
Desuden kr. 10.000 arbejdstøj, afvises.
Skal indeholdes i kirkekassens almindelige driftsramme.
Kr. 150.000 ekstraudgift moms afvises. Henvises i stedet til ansøgning som §7a med vedlagt
dokumentation.
 
Ølsted:
Driftsønske kr. 26.000 diverse reparationer, annonceudgifter kr. 10.000, afvises.
Desuden kr. 60.000 udvidelse af graverløn fra 32 timer til 37 timer, afvises.
Udover driftsønske på kr. 59.000, tilbagebetaling af likviditetslån i budget 2019 *** Bemærk -
Éngangs likviditetslån***, bedes endeligt budget tilrettet med tillæg af kr. 59.000 (forhøjelse
af driftsrammen) iht. PU skrivelse af 16-11-2017.

2 - Syn 2018 - Opfølgning (Sag 2018 - 8479) 
Behandlede sager: 
Syn - Frederiksværk provsti 2018 (2018 - 8479)

Bilag: Snapshot fra PU møde referat af 01-05-2018, Snapshot fra PU møde referat af 01-05-2018
- Pkt. 1 
Beskrivelse:

Vedr. provstiudvalgets beslutninger fra mødet d. 01-05-2018.
Frederiksværk-Vinderøds beslutninger ér behandlet på PU-mødet d. 22-05-2018.
Tilbagemeldinger og/eller besigtigelser vedr. Blistrup, Gilleleje, Græsted, Kregme,
Melby, Ramløse samt Vejby kan ses behandlet under punktet - Budget 2019.

 
Se sagens akter på andet punkt på dagsorden - under behandling af Budget 2019.
 

Referat:
Provsten orienterede fra bygningssagkyndiges syn. Sagen er sendt videre til stiftet. 
 
Blistrup:
Prioriteringsliste taget til efterretning.
 
Græsted:
Overslag køkken taget til efterretning. Der skal indhentes 3 tilbud.
 
Gilleleje:
Budgetposterne i foreløbigt budget for løvsuger samt opgradering lydanlæg tages uændret til
efterretning.
 
Melby:
Budgetposterne (synsnr. 1, 2 og 3 under præstebolig) taget til efterretning.
 

3 - Vejby MR - Ansøger konvertering (Sag 2018 - 16203) 
Behandlede sager: 
Regnskab - Konvertering og overførsel m.m. - Vejby MR (2018 - 16203)

Bilag: Oversigtsskema til synssager Vejby MR af 20-12-2017, Vejby MR ansøgning om konv.,
Aktdokument, Vejby Styring Anlægsaktiviteter Vejby 2017 -PDF af 16-05-2018 via EH,



Aktdokument 
Beskrivelse:
 

Referat:
Godkendt som ansøgt. 

4 - F2 Touch for provstiudvalgsmedlemmer 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

1. Provstiudvalgets foreløbige erfaringer med F2 Touch.
2. Evt. investering i iPads til provstiudvalget, med henblik på anvendelse i sammenhæng med det

nye journalsystems F2 Touch. 
 

Referat:
Udsættes.

5 - Databeskyttelsesforordningen/Databehandleraftaler (Sag 2018 - 13034) 
Behandlede sager: 
Databeskyttelsesforordning - Frederiksværk provsti (2018 - 13034)

Bilag: Databehandleraftaler, Databeskyttelsesforordning -Databehandleraftaler, Databehandler-
vejledning, Kvittering for modtagelse af cirkulære, Kvittering for modtagelse af cirkulære,
Databehandleraftale tiltrådt med Skovbo Data, Databehandleraftale tiltrådt med Danmarks
Kirkelige Mediecenter (DKM) 
Beskrivelse:

Provstikontoret har indgået Databehandleraftalerne som Kirkeministeriet har lagt på DAP, samt
bekræftet modtagelse af cirkulærer. 

Skal indgået aftale med Skovbo Data trækkes tilbage, da provstiet ikke har noget
kirkegårdssystem?

Referat:
De indgåede aftaler fastholdes.

6 - PU - Visioner/Visionsmøder (Sag 2018 - 9063) 
Behandlede sager: 
PU-Visioner Frederiksværk provsti - 2017-2021 (2018 - 9063)

Bilag: VS vdr Visionsdagen 
Beskrivelse:

Planlægning af det videre forløb for afklaring af provstiudvalgets visioner; eventuel møderække.

Referat:
Næste møde d. 13. november 2018 kl. 16.00. 

7 - Provstikontoret - Vandskade (Sag 2018 - 15970) 
Behandlede sager: 



Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i køkken og mødelokale (2018 - 15970)

Bilag: VIGTIGT-vand afløbsledning utæt! 
Beskrivelse:

Vedr. vandskade i køkken/mødelokale
Udlejer samt Entreprenør er kontaktet/informeret om- og har beset vandskaden. 
Forsikringsenheden er desuden informeret om skaden, som ikke er forårsaget af
provstiet som lejer.
Der afventes nærmere fra de implicerede.
Når udbedring af skaden skal finde sted, vil provstikontorets faciliteter delvist være
ude af drift/aflukkede.

Referat:
Der blev orienteret om sagen v/Bent Peetz.
Udlejer anmodes om at dokumentere at skaden er anmeldt.

8 - Ramløse MR - Redegørelse for kirkekassens opsparinger (Sag 2018 - 11763) 
Behandlede sager: 
Regnskab - Konvertering og overførsel m.m. - Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag: SV Fra PU til Ramløse - Erindring om oplysning om opsparede midler (STPR F2 89897),
Finansiering 2018, PU Redegørelse for opsparede midler, Natmus - besigtigelsesrapport
Indvendig kalkning 2018, Helsingør Stift - Godkendelse af renovering af stendige 
Beskrivelse:

07-06-2018. Ramløse MR oplyser til hvilke projekter, samt med hvilke beløb, kirkekassens opsparede
midler er afsat.
 
Oplysningerne er fremsendt iht. PU-beslutning på mødet 26-10-2017, ved behandling af kirkekassens
ønske om likviditetslån, til delvist manglende finansiering af nyt tag på kirken. Provstiudvalget
besluttede at den delvist manglende finansiering skulle dækkes af kirkekassens Likviditet stillet til
rådighed af provstiet. og derudover af opsparing, hvis dette var muligt. Manglende finansiering
derudover ville kunne dækkes af likividitetslån.
Der er ikke siden modtaget ansøgning om likviditetslån til kirkens tag.

Referat:
Det fremsendte tages til efterretning.
Opsparing til kirkegården, kr. 261.401,13 kan frigives til stendiget.
Restbeløb kr. 496,98 frigives til drift. 
 
 

9 - Kregme MR - §7a, stk.2 ansøgning til Kamtakker på kirketårnet (Sag 2018 - 13370) 
Behandlede sager: 
Kirke Kregme - Kamtakker på tårn (2018 - 13355)
Regnskab - 5% Kregme MR (2018 - 13370)

Bilag: Kregme Kirke, murværks skader, vedr. reparation af kamtakker, Brev til Kregme MR vdr
reperation af kamtakker på kirke 20180523, Ansøgning §7a, Brev til Kregme MR vdr reperation af
kamtakker på kirke 20180523, Genans. tårnspidser, Bilag tårnspidser 
Beskrivelse:

Kregme MRs ansøgning om midler til kirketårnets kamtakker blev behandlet uden for dagsorden på
PU mødet d. 22/5.
Sagen har udspring i behandling af §7a, stk.2 ansøgning, behandlet på PU-mødet d. 01-05-2018,



hvor det blev besluttet at besigtige kamtakkerne.
 
22-05-2018 er besigtigelsesnotat modtaget fra provstiets bygningssagkyndige.
 
Efterfølgende er Menighedsrådet bedt om indhentelse af 3 tilbud på udbedring af kamtakkerne.
 
01-06-2018 har Kregme MR genfremsendt ansøgning om midler, kr. 201.750, til dækning af arbejdet
(billigste indhentede tilbud).

 
Tilbuddet indeholder desuden omfugning af dør til kapel, fugereparation ved våbenhus,
tilretning af tegl samt algeafrensning.

 
Ansøgning om selve projektet og igangsætning behandles på efterfølgende punkt.
 

Referat:
§7a, stk. 2 bevilling kr. 201.750 godkendes.
Når dokumentation for udgift modtages, overføres beløbet til kirkekassen. 

10 - Kregme MR - Ansøger godkendelsen/igangsætning af rep. af kirketårns kamtakker og
fuger (Sag 2018 - 13355) 
Behandlede sager: 
Kirke Kregme - Kamtakker på tårn (2018 - 13355)

Bilag: Ansøgning §7a, Brev til Kregme MR vdr reperation af kamtakker på kirke 20180523,
Genans. tårnspidser, Bilag tårnspidser 
Beskrivelse:

Til provstiudvalgets behandling og godkendelse/videresendelse ad tjenestevejen.
01-06-2018. Kregme MRs projekt for reparation af kirketårnets kamtakker med videre, samt ønske
om igangsætning af projekt.
 
Se sagens akter på andet punkt på dagsorden - under behandling af Kregme MRs ansøgning om §7a
midler.

Referat:
Projektet er fremsendt ad tjenestevejen til stiftets behandling og godkendelse.

11 - Kregme MR - Ansøger ny sognegård og mandskabsfaciliteter (Sag 2018 - 9698) 
Behandlede sager: 
Kirkegård Kregme - Sognegård og mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)

Bilag: SV Ansøgning til Helsingør Stift, S28C-118050411010, Økonomisk opstilling, marts 2018,
F1.00, F1.01, F1.02, ATT55809 
Beskrivelse:

08-06-2018. Ansøgning ad tjenestevejen fra Kregme MR om ny Sognegård samt udvidede
mandskabsfaciliteter på Kregme kirkegård til provstiudvalgets genbehandling. Stiftet ønsker
provstiudvalgets behandling, inden de tager stilling til projektet.
Kirkekassens opsparede beløb til mandskabsfaciliteter udgør kr. 1.877.000.
 

Referat:
Provstiudvalget nærer tvivl om, hvorvidt projektet kan opføres på den planlagte plads. Sagen



videresendes til stiftet til udtalelse.
Det kan allerede nu siges, at provstiudvalget ikke kan anbefale udførelse af det fulde projekt,
men kun opførelse af nødvendige graverfaciliteter.

12 - Gilleleje MR - Ansøger nyt orgel i kirken (Sag 2018 - 15938) 
Behandlede sager: 
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)

Bilag: ansøgning om nyt orgel, Ansøgning om nyt orgel i Gilleleje Kirke, Orgelsag, notat fra møde
vedr. orglet i Gilleleje kirke 20.12.2016 
Beskrivelse:

 07-06-2018. Gilleleje MRs ansøgning ad tjenestevejen, om nyt orgel til kirken, er modtaget til
behandling/videresendelse.

Referat:
Videresendes til stiftet med anbefaling af, at der arbejdes videre med projektet.

13 - Blistrup MR - Forpagtningskontrakt til godkendelse (Sag 2018 - 14499) 
Behandlede sager: 
Forpagtning - Blistrup matr.nr. 1a og del af 1eu (2018 - 14499)

Bilag: Blistrup; forpagtningskontrakt 2019-2023 til godkendelse, Blistrup Sogns Menighedsråd
forpagtningskontrakt 2019-2023 
Beskrivelse:

Mail af 29-05-2018. Blistrup har fremsendt forpagtningskontrakt til provstiudvalgets godkendelse.

Referat:
Godkendt.

14 - PU mødeplan version 2 - Udsendt til menighedsrådene (Sag 2018 - 16003) 
Behandlede sager: 
PU-mødeplan 2018 - Frederiksværk provsti (2018 - 16003)

Bilag: PU mødeplan 2018_v2, PU mødeplan 2018_v2 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt 

Referat:
Taget til efterretning. 

15 - Konsulents del-afregning ifm. Energimærkning (Sag 2018 - 9094) 
Behandlede sager: 
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning Frederiksværk provsti 2016-2018 -
Indhentning af tilbud (2018 - 9094)

Bilag: Faktura ifm. Energimærkning, 336-Provstiet 09.0518 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
Faktura af 23-05-2018 er godkendt af provstiudvalgsformanden. 
 
 



 
 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 
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