
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20180904 d. 04-09-2018, 18:30, 

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

Kommentarer:
Åbent møde sluttede kl. 21.30 

1 - PUK Kvartalsrapport 1. + 2. kvartal 2018 
Behandlede sager: 
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag: Aktdokument, Kvartalsrapport 2018 PUK 1.-2. kvt. 
Beskrivelse:
 

Referat:
PUK kvartalsrapport 1.-2.kvartal 2018 behandlet og godkendt.
 
 

2 - MR Kvartalsrapporter 1. + 2. kvartal 2018 
Behandlede sager: 
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag: Kassernes Kvartalsrapporter 1.-2.kvt 2018 - 11 stk., Info. fra provstiudvalget vedr. 1.+2.
kvartalsrapport. 
Beskrivelse:
Kassernes Kvartalsrapporter 1.-2.kvartal 2018 til provstiudvalgets behandling i henhold til CIR1H nr 10204 af
30-11-2016 Cirkulære om kirke- og provstiudvalgs-kassernes budget, regnskab og revision m.v.
I henhold til provstiudvalgets skrivelse af 04-05-2018, har menighedsrådene ikke fremsendt 1.
kvartalsrapport til provstiudvalget grundet de manglende løn-bogføringsbilag i foråret. Menighedsrådene
blev bedt om at notere årsagen i referat til 2. kvartalsrapport, samt ved fremsendelse at henvise til det
aktuelle referat og punkt hvor rapporten er behandlet af menighedsrådet.
 
Bemærkninger:
 
Nogle kasser mangler fremsendelse af rapporter.
 
Vedr. Ølsted MR:
Kvartalsrapport 2.kvt. 2018 er i forbindelse med kirkekassens budget 2019 forbehandlet på PU mødet d. 14-
08-2018.
D. 30-08-2018 har PU haft møde med menighedsrådet omkring økonomi/regnskab/budget, idet kirkekassen
har betydelig økonomisk overskridelse på driften.
Kvartalsrapporten behandles nu endeligt.
 



Resultat af behandling af Ølsteds kvartalsrapport hænger sammen med behandling af budget/fastsættelse
af ligning under andet punkt på dagsorden.

Referat:
Indkomne kvartalsrapporter behandlet:
 
Esbønderup MR har overført beløb til opsparing. Opsparing forudsætter
provstiudvalgets godkendelse. Beløbene bedes tilbageført til anlægskontiene.
 
Ølsted kirkekasses kvartalsrapport behandles under punkt 3.
 
Manglende kvartalsrapporter:
 
De følgende kirkekasser der mangler fremsendelse af kvartalsrapport bedes snarest
indsende:
Græsted
Kregme
Mårum
Valby
Vejby
 
 

3 - Budget 2019 - Fastsættelse af ligningsbeløb 
Behandlede sager: 
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 - 8471)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:

På baggrund af beslutninger efter de offentlige budgetsamråd fastsættes ligningsbeløb for
2019 for kirkekasserne i Halsnæs og Gribskov kommuner.
Endelig ligning vil efterfølgende blive udmeldt på Økonomiportalen til hver kirkekasse.
 
Ølsted:
Efter mødet med Ølsted MR d. 30-08-2018, skal der tages stilling til en eventuel permanent
forhøjelse af Ølsted kirkekasses driftsramme.
 
Resultat af behandling af Ølsteds kvartalsrapport under andet punkt på dagsorden, hænger
sammen med behandling af budget/fastsættelse af ligning.
 

Referat:
Vedr. Ølsted kirkekasses kvartalsrapport - samt budget 2019:
Provstiudvalget anser ikke kvartalsrapporten for retvisende. 
 
En eventuel udvidelse af budget 2019 vil bl.a. bero på specificering af ekstraordinære
udgifter i 2018, samt tiltag resten af 2018. Krav til Ølsted MR vil blive fremsendt
særskilt.
 
Øvrige kirkekassers budget 2019:
Behandlet.
 
 



 
 

4 - Hospicepræst - Behov m.v. - diskussion 
Behandlede sager: 
Samarbejdsforslag Frederiksværk provsti - Hospicepræst i provstiet (2018 - 17007)

Bilag: ATT00001, Hospice Arresødal, Fwd Hospice Arresødal, Brev som svar på Poul Erik
Kandrups udspil om Hospice, vedr Hospice 
Beskrivelse:
 

Referat:
(Flyttet fra mødet 'PU møde 20180814 Frederiksværk provsti')
 

Provsten orienterede.
 

5 - Provstisamarbejde om migranter og Folkekirken - Indkaldelse til møde m.v. 
Behandlede sager: 
Samarbejde Frederiksværk provsti - mellem Provstier om migranter og folkekirken (2018 - 9261)

Bilag: Projektbeskrivelse, Budget provstisamarbejde 2018, Udkast til vedtægter for provstisamarbejde om
migranter og folkekirken 220518.2, Informationsbrev august 2018, VS Yderligere information om
provstisamarbejde om migranter i folkekirken og indkaldelse til stiftende møde, Orientering juni 2018, VS
Opdatering om provstisamarbejdet om migranter og folkekirken 
Beskrivelse:

Mail af 24-08-2018 fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd med informationsbrev og
indkaldelse til stiftende møde d. 11-10-2018 i Fredericia, med vedlagt vedtægtsudkast,
budget samt projektbeskrivelse for provstisamarbejde om migranter i folkekirken.
 

Referat:
Provstiudvalget deltager, om muligt v/Poul Erik Kandrup. 
 

6 - Esbønderup MR - Ændring af finansiering af reparation af øst-kirkegårdsmur 
Behandlede sager: 
Kirkegård Esbønderup - Renovering og forstærkning af kirkegårdsmuren (2018 - 20009)

Bilag: SV Spørgsmål fra provstikontoret til Esbønderup MR - om økonomien for Projekt for
renoveringforstærkning af kirkegårdsmur mod øst (STPR F2 162296) 
Beskrivelse:

På PU mødet d. 14-08-2018 blev bevilget brug af Likviditet stillet til rådighed af provstiet, da
finansiering ikke fremgik af ansøgningen.
 
MR har efterfølgende fremsendt mail af 26-08-2018, hvori oplyses at der i kirkekassens
budget 2018 er ansøgt, og bevilget, kr. 349.500 under formål 80 Kirkebygning til reparation af
kirkens øst-mur.



 
Anlægsønsket skulle have været ansøgt under formål 83 Kirkegård, da det er
kirkegårdsmuren, og ikke kirkemuren det drejer sig om.
Kr. 349.500 bør derfor konverteres fra formål 80 kirkemur, til formål 83 kirkegårdsmur.
 
Til dækning af restbeløbet ansøger Esbønderup MR om brug af frie midler, i stedet for brug
af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
 
 

Referat:
Der bevilges brug af MRs Frie midler, kr. 237.172 til renovering og forstærkning af
østlige kirkegårdsmur.
 
Else Korsholm deltog ikke under behandlingen.
 

7 - ChurchDesk - Fælles tilbud for provstiets menighedsråd 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:

Mail af 24-08-2018. ChurchDesk har fremsendt tilbud på fælles system for provstiet,
beregnet på brug af alle menighedsrådene/sognene samt provstiet.
(Projektmappe er udsendt separat/ses i F2 Touch)

Referat:
Provsten orienterede, og bemyndiges til at arbejde videre med sagen.
 

8 - Provstikontoret - Mangler færdigsyn af lokaler og brandveje 
Behandlede sager: 
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Kommunens godkendelse (2018 - 20821)

Bilag: SV Færdigsyn, Provstikontor Frederiksborgvej 4, st. 3200 Helsinge 
Beskrivelse:

Opfølgning iht. PU mødet d. 14-08-2018: 
Der er fortsat ikke modtaget svar om dato fra Gribskov Kommune.
V/mail af 29-06-2018 samt 07-08-2018 er Gribskov Kommune kontaktet for færdigsyn og
godkendelse
af lokaler og flugtveje.
 
 
 
 

Referat:
Det meddeles Gribskov Kommune, at lokalerne er taget i brug, og såfremt de ikke har
kontaktet provstiet for besigtigelse inden d. 01-11-2018, regnes lokalerne for
godkendt. 
 



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

Bilag: Delreferat fra møde PU møde 14. august Frederiksværk provsti 
Beskrivelse:

Opfølgning iht. PU mødet d. 14-08-2018: 
Der er fortsat ikke modtaget bekræftelse fra udlejer på anmeldelse af vandskaden, ligesom
skaden ikke er besigtiget af forsikringsselskab, og skaden fortsat ej er udbedret.
 

Referat:
Provsten kontakter udlejer, for at få afklaret hvor langt sagen er.
 

10 - Melby MR - Udviklingsplan for kirkegården 
Behandlede sager: 
Kirkegård Melby - Udviklingsplan (2018 - 25897)

Bilag: Ansøgning_kirkegårdsplan 
Beskrivelse:

Brev af 22-08-2018. Melby MR ansøger provstiudvalgets godkendelse af udviklingsplan for
Melby kirkegård. Helhedsplan af 07-08-2018 er vedlagt.
MR oplyser at der endnu ikke er afsat økonomi til projektet.
 

 

Referat:
Provstiudvalget er positive over for projektet, men kan ikke tage stilling til sagens
videre behandling, før der foreligger et budgetoverslag.
 
 
 
 
 

11 - HS til Kregme MR - Ønsker separat projekt for mandskabsfaciliteter 
Behandlede sager: 
Kirkegård Kregme - Sognegård og mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)

Bilag: Stiftsøvrigheden til provstiudvalg vedr. sognegårdsprojekt 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
Brev af 16-08-2018. Idet PU ikke kan anbefale det fulde projekt, ønsker HS særskilt projekt fra
Kregme MR, kun for mandskabsfaciliteter, fremsendt ad tjenestevejen.
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 



12 - Kirkegårdstakster/GIAS - Årlig prisregulering ændret til september 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
DAP af 27-08-2018, KM oplyser at:
Opdateringen af vejledning om beregning af kirkegårdstakster og vejledning om beregning af
krematorietakster er blevet opdateret, så ajourføringen af taksterne fremover vil ske i
september.

Ændringen er foretaget for at sikre, at også de store kirkegårde kan nå at foretage fakturering
af gravstedsindehaverne med de korrekte takster inden årsskiftet.

GIAS-centret er opmærksom på ændringen, og vil igangsætte opdateringen efter de nye
vejledninger i september 2018.

Referat:
Taget til efterretning. 
 

13 - PU til HS - Nedlæggelse af samarbejdet om Fælles koordinerende plejehjemspræst 
Behandlede sager: 
Samarbejde Frederiksværk provsti - Fælles koordinerende plejehjemspræst (2018 - 11697)

Bilag: 20180821, Afstemningsliste - Ophør af Samarbejdsaftale for fælles koordinerende
plejehjemspræst, Bestyrelses indstilling til MR om samarbejdsstop - Fælles plejehjemspræst 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt

Referat:
Taget til efterretning. 
 

14 - HS til Kregme MR - Betinget godkendelse af Renovering af kirketårnets kamtakker 
Behandlede sager: 
Kirke Kregme - Kamtakker på tårn (2018 - 13355)

Bilag: Godkendelse, 2018.08.08_KS_B_Kregme, renovering af tårn_jf, Ksag Kregme 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
Brev af 27-08-2018. HS godkendelse med betingelser til Kregme MR, bl.a. at der tilknyttes en
med kirkebyggeri erfaren arkitekt til at føre tilsyn med arbejdets udførelse, herunder valg af
mørteltype til de enkelte arbejder.
 

Referat:
Taget til efterretning. 
 



15 - HS til Vejby MR - Betinget godkendelse af Indvendig kalkning af kirken 
Behandlede sager: 
Kirke Vejby - Indvendig kalkning (2018 - 9408)

Bilag: Godkendelse til indvendig kalkning mv. 
Beskrivelse:

Orienteringspunkt
 
Brev af 15-08-2018.
HS godkender projekt for indvendig kalkning af kirken med betingelser. Herunder at:

MR skal oplyse Nationalmuseet om hvilken kalkmalerikonservator der
inddrages som konsulent.
Menighedsrådet lader kirkens arkitekt føre tilsyn under arbejdernes udførelse.
Samt inddrager Nationalmuseets eksperter, når det skønnes nødvendigt.

 

Referat:
Taget til efterretning. 
 

Frederiksværk Provsti – Møder - 04-09-2018, 18:30


