
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 14. august Frederiksværk provsti d. 14-08-2018, 18:30, 

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

Kommentarer:
Mødet sluttede kl.:  21.00

1 - LUKKET PUNKT - Ølsted MRs Budget 2019 på baggrund af 2. kvartalsrapport 2018 
Behandlede sager: 
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 - 8471)

Bilag: VS Kvartalsrapport, Kvartalsrapport 2018, Budget, formål, Forklaringer 2.kvt,
Anlægsaktiviteter 2018 
Beskrivelse:

 
Behandles på LUKKET PUNKT grundet personoplysninger. 
Mail af 19-07-2018. Ølsted MR oplyser ved aflevering af 2. kvt.rapport om kirkekassens
økonomiske overskridelse på driften.
Økonomien behandles på PU mødet d. 14-08-2018, i fald der skal tages højde for økonomi i
budget 2019. Kvartalsrapporten bliver desuden sat på dagsorden sammen med de øvrige
kvartalsrapporter på septembermødet.
 
Ingen bilag på dagsorden.

 
 
 

Referat:
Beslutning vedr. både pkt. 1 og 2.
 
Menighedsrådet indkaldes til møde med provstiudvalget.
 
Menighedsrådet bedes fremsende den opmåling der ligger til grund for rådets ønske
om opnormering på kirkegården.
 
Desuden bedes menighedsrådet fremsende sine løsningsforslag til den fremtidige
økonomi, samt opgørelse med baggrund for de økonomiske dispositioner der har
belastet økonomien, med vedlagte henvisninger til det enkelte menighedsrådsmøde,
samt punkt, hvor beslutningerne er taget.
 
Indtil videre sættes alle igangværende og fremtidige anlægsarbejder i bero, indtil der
er klarhed over situationen.
 
 



2 - LUKKET PUNKT - Ølsted MRs Budget 2019 på baggrund af skrivelse 
Behandlede sager: 
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 - 8471)

Bilag: Vedr. PU-ref. af 19.6.2018 
Beskrivelse:

 
Behandles på LUKKET PUNKT grundet personoplysninger. 
Baggrund er mail til provsten af 21-06-2018, hvori der er uenighed med provstiudvalgets
beslutning fra behandling af foreløbigt budget 2019.
 
Ingen bilag på dagsorden.

 
 

Referat:
Se beslutning under pkt. 1.
 
 

3 - Budget 2019 - Forberedelse til budgetsamrådene 
Behandlede sager: 
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 - 8471)

Bilag: SV Prognose for kirkelig mellemregning i Gribskov, Udmelding af fordeling af landskirkeskat
og udligningstilskud 2019, SV Vedr. Foreløbig prognose for kirkelig mellemregning i Halsnæs, Til
provstier - udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud (KM F2. 12200) 
Beskrivelse:

Eventuelt der skal tages højde for i Budget 2019:

Esbønderup MR - har fremsendt projekt for renovering og forstærkning af eksisterende
kirkegårdsmur mod øst i Esbønderup (se punkt med Sag 2018-20009). (Projektet fremgår
hverken af årets synsrapport eller af bilag 6 på foreløbigt budget 2019.)

Ølsted MR - PUs beslutning fra LUKKET PUNKT, iht. MRs mail af 19-07-2018, ved aflevering af
2.kvt.rapport, om kirkekassens økonomiske overskridelse på driften, i fald beslutningen har
indflydelse på Budget 2019.
 
Ølsted MR - PUs beslutning fra LUKKET PUNKT, iht. mail til provsten af 21-06-2018, med
bemærkninger til PUs beslutning fra behandling af foreløbigt budget 2019.
 
KAS-udskrifter for 2019 er modtaget. Er som info. videresendt til MR d. 07-08-2018.
 
 
Oplysninger indregnet i Budget 2019:

D. 27-07-2018 er udsendt budgetmateriale til menighedsrådene inden de offentlige
budgetsamråd, samt Kirke-skoletjenestens materiale til repræsentantskabsmødet.
 
Mail af 27-07-2018. Ny prognose fra Gribskov Kommune.
Kirkeskatteprovenu kr. 52.397.000.
Mellemregning kr. 1.588.000 i kirkens favør.
I alt kr. 53.985.000 til rådighed.
 
DAP af 05-07-2018. KMs udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2019.



Halsnæs            kr. 6.313.040
Gribskov            kr. 8.884.034
 
D. 04-07-2018 er der udsendt indbydelse, brev, samt dagsorden til de offentlige
budgetsamråd til menighedsrådene i hhv. Gribskov og Halsnæs kommuner + en version 2 af
indbydelsen d. 03-08-2018.
 
Mail af 29-06-2018. Ny prognose fra Halsnæs Kommune, som er noget lavere end den første
for ligningsområde Halsnæs.
Kirkeskatteprovenu kr. 35.964.189.
Mellemregning kr. 371.626 i kirkens favør.
I alt kr. 36.335.815 til rådighed.
 

 
 

Referat:
Der er enighed om en udskrivningsprocent på 0,85 for begge ligningsområder.
 
 

4 - Esbønderup MR - Ansøger renovering/forstærkning af kirkegårdsmur mod øst 
Behandlede sager: 
Kirkegård Esbønderup - Renovering og forstærkning af kirkegårdsmuren (2018 - 20009)

Bilag: I4606_T99_N001 I4606_T99_H0_N01, I4606_C03_Zoverslag_N001, Esbønderup Kirke,
Kirkegårdsmuren 
Beskrivelse:

Mail af 25-06-2018. Rådgivende ingeniør fremsender efter Esbønderup menighedsråds
anmodning, projekt for renovering og forstærkning af eksisterende kirkegårdsmur mod øst i
Esbønderup, med henblik på at få frigivet midler til arbejdet og få orienteret interesseparter,
samt at få tilladelse til projektet af provsti og stift. Overslag er vedlagt.

(Projektet fremgår hverken af årets synsrapport eller af bilag 6 på foreløbigt budget 2019.)

 

 

Referat:
Under forudsætning af relevante myndigheders godkendelse, godkender
provstiudvalget udførsel af projektet med finansiering via de frie midler.
 
 
 

5 - Fælles personalekonsulent 
Behandlede sager: 
Samarbejde Frederiksværk provsti - Personalekonsulent Ansættelsesfasen (2018 - 9726)

Bilag: Orientering til menighedsråd og provstiudvalg vedr et nyt koncept for en..., Orientering til
provstiudvalg og menighedsråd 
Beskrivelse:



 
Brev af 18-07-2018 er udsendt til MR og provstiudvalget d. 24-07-2018, fra bestyrelsen for
Fælles personalekonsulent i provstiet. Orientering om nyt koncept der overvejes af
bestyrelsen.
 
Samarbejdet/Emnet er med på budgetsamrådet.
 
Provstiudvalgets eventuelle bemærkninger:
 
 
 

Referat:
Behandlet.

6 - Fælles koordinerende plejehjemspræst 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Samarbejdet/Emnet er til behandling på budgetsamrådet.
Materiale er udsendt d. 04-07-2018 til menighedsrådene; herunder provstens brev af 27-06-
2018 med præcisering af brevet udsendt d. 13-06-2018.
Bilag ses i det udsendte materiale.
 
Provstiudvalgets eventuelle bemærkninger:
 
 
 

Referat:
Behandlet.

7 - Torup MR - Ansøger §7a, stk.2 til Kirkegårdsprojektet 
Behandlede sager: 
Regnskab - 5% - Torup MR (2018 - 20213)

Bilag: ansøgning 5prct-lynæskirkegård, 7408 Torup Sogn-ansøgn. 5 prct. midler 
Beskrivelse:

 
Brev af 28-06-2018 fremsendt 02-07-2018. Torup MR ansøger § 7a stk. 2 dækning, kr.
282.000, til Lynæs kirkegårdsprojektet, i henhold til beslutning på Menighedsrådsmødet den
27. juni 2018, pkt. 7, grundet bevilget lån kr. 2.750.000,- til renoveringen som ikke dækker
det fulde projekt.

 

 

Referat:
Provstiudvalget anbefaler at der ansøges forhøjelse af lånerammen med kr. 300.000.
Provstiudvalgets formand bemyndiges at fremsende ansøgningen til



stiftsøvrigheden. 
 
 

8 - Esbønderup MR - Ansøger refusion for børnekonfirmandhold 
Behandlede sager: 
Puljeansøgning - Frederiksværk provsti - Børnekonfirmandhold refusion (2018 - 21093)

Bilag: mini-konfirmander, mini-konfirmander 
Beskrivelse:

Esbønderup Sogn ansøger hermed om refusion af udgifter afholdt i forbindelse med
minikonfirmander 10. januar – 21. marts 2018.
Menighedsrådet køber kørsel med den lokale skolebus til mini-konfirmanderne fra
Tingbakkeskolen til præstegården.
Udgifterne til minikonfirmander er som følger:
Løn:                                     3002,40 kr.
Løn:                                    4152,08 kr.
Buskørsel (skolebussen):   1684,48 kr
Udgifter i alt:                     8838,96 kr   
 
 
 

Referat:
Refusion for afholdt børnekonfirmandhold med samlet udgift kr. 8.838,96 godkendes.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 
 

9 - Provstikontoret - Vandskade status 
Behandlede sager: 
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i køkken og mødelokale (2018 - 15970)

Bilag: Erindring - Anmodning om dokumentation for anmeldelse til forsikring, SV: Vedr. vandskade
i køkken og mødelokale i lejemålet Frederiksborgvej 4 st. 
Beskrivelse:

Provstikontoret har oplyst policenr. til udlejer.
Herefter afventes sagens behandling af forsikringsselskaberne, samt udbedring af skader.
 
Provstiudvalgets eventuelle bemærkninger:
 
 
 

Referat:
Hvis ikke udlejer ved udgangen af august 2018 har givet tilbagemelding om anmeldt
skade, genbehandles punktet.
 
 

10 - Gribskov Kommune er anmodet om færdigsyn af provstikontoret 



Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:

Provstikontoret har d. 07-08-2018 erindret Gribskov Kommune om færdigsyn og godkendelse
af lokaler og flugtveje.
Herefter afventes kontakt fra kommunen. 
 
Provstiudvalgets eventuelle bemærkninger:
 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. Er der ikke modtaget tilbagemelding inden 30.
september kontaktes Kommunen.
 
 
 

11 - Energimærkning - Underskrevet aftale 
Behandlede sager: 
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel
(2018 - 20377)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning Frederiksværk provsti 2016-2018 -
Indhentning af tilbud (2018 - 9094)

Bilag: Kontrakt aftale for udførelse af Energimærkning, 20180702 Aftale - underskrevet,
Underskrevet rådgiveraftale på energimærkning af bygninger i Frederiksværk Provsti, Kontrakt-
Møllevang, Energimærkning 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
(Sag 2018-20377) samt (Sag 2018-9094)
Pr. 02-07-2018 er aftale om energimærkning af folkekirkens bygninger i provstiet med
Møllevang Tegnestue underskrevet. Provstiudvalget har accepteret forlængelse af tidsfrist
for udførelse af opgaven. Tidsfrist er udgangen af 2018.

 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 
 

12 - HS til Ølsted MR - Godkender projekt for kirkens kor og alterparti 
Behandlede sager: 
Kirke Ølsted - Renovering af kor- og alterparti (2018 - 9269)

Bilag: ansøgning og renovering af alterparti, STØ's brev vedr. MR's bemærkninger ifm
istandsættelse af kor- og alterparti i Ølsted Kirke, Aktdokument, 20180625 Til HS Ølsted MRs
overvejelser ifm. kor og alterparti, Aktdokument, ansøgning og renovering af alterparti, VS: ang



ansøgning om renovering af kor og alterparti i Ølsted kirke 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
Brev af 11-07-2018. HS godkender igangsættelse af renovering af kor- og alterparti i Ølsted
kirke, med betingelser.

Mail dateret 06-06-2018, Ølsted MRs tilbagemelding af 30-05-2018, men først modtaget d.
21-06-2018 hos provstiet grundet fejl i påført mailadresse. MRs tilbagemelding er behandlet
af PU og videresendt ad tjenestevejen til stiftet, iht. HS-brev af 24-04-2018.
Grundet F2 vanskeligheder er tilbagemeldingen dog først modtaget hos stiftet d. 11-07-2018.
 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 
 

13 - Databehandleraftale - Marius Pedersen - Mobilmakulering 
Behandlede sager: 
Databeskyttelsesforordning - Frederiksværk provsti (2018 - 13034)

Bilag: frederiksværk Provsti - 52052696 - 160718, VS frederiksværk Provsti - 52052696 - 160718 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 
 

14 - PU mødeplan 2018 version 3 
Behandlede sager: 
PU-mødeplan 2018 - Frederiksværk provsti (2018 - 16003)

Bilag: PU mødeplan 2018_v3, Økonomisk tidsplan 2018_v2, PU mødeplan 2018 version 3, PU
mødeplan 2018_v3, Økonomisk tidsplan 2018_v2 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
 
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 
 



Frederiksværk Provsti – Møder - 14-08-2018, 18:30


