
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20181113 - d. 13-11-2018 kl. 17:30 til 22:15

Deltagere: Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Mikael Juul Erthmann, Poul Erik Kandrup, Finn
Bruno Edvardsen, Per Spindler Løth
Afbud: Birgit Sommer

 

Mødepunkt Referat

1 - MR Endeligt budget 2019

Kirkekassernes endelige budgetter
2019 fra Økonomiportalen til PUs
behandling/godkendelse.

Ved udsendelse af dagsorden mangler:
1 kirkekasse aflevering af
endeligt budget
3 kirkekasser
godkendelsesreferat fra MRs
behandling af endeligt budget

 
Gribskov Kommune har 22-10-2018
godkendt nedsættelse af kirkeskatten i
2019 til 0,85%.

 

Sager:
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 -
8471)

Bilag:
SV_ Til Gribskov Kommune - Ønske om nedsættelse
af kirkeskatten i 2019, Fra Gribskov Kommune -
Godkender nedsættelse af kirkeskatten i 2019 til
0,85 procent - Kirkeskat, budget 2019, Aktdokument

Med hensyn til legaliteten af budgetterne finder
provstiudvalget intet at bemærke, for så vidt de
menighedsråd der mangler underskrift af referat,
og/eller referat i Dataarkivet under "Budget,
menighedsråd", får dette bragt i orden inden årets
udgang.
 
Menighedsrådenes endelige budgetter blev
gennemgået og provstiudvalget noterede sig
følgende bemærkninger til det enkelte
menighedsråd.
 
Annisse:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Blistrup:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Esbønderup:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Gilleleje:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Græsted:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Helsinge:
Manglende underskrift af referat i Dataarkivet under
"Budget, menighedsråd" skal bringes i orden inden
årets udgang.
Godkendt under forudsætning af, at menighedsrådet
ikke har haft bemærkninger til budgettet.
 
Mårum:
Godkendt uden bemærkninger.



 
Ramløse:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Søborg:
Manglende underskrift af referat i Dataarkivet under
"Budget, menighedsråd" skal bringes i orden inden
årets udgang.
Godkendt under forudsætning af, at menighedsrådet
ikke har haft bemærkninger til budgettet.
 
Tibirke:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Valby:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Vejby:
Manglende underskrift af referat i Dataarkivet under
"Budget, menighedsråd" skal bringes i orden inden
årets udgang.
Provstiudvalget udtaler at Vejby menighedsråds
håndtering af processen af budgettet for 2019 er
uacceptabel med hensyn til overholdelse af
tidsfrister. Det påhviler menighedsrådet at sørge for
at et budget er gennemarbejdet og klar til aflevering
rettidigt.
Godkendt under forudsætning af, at menighedsrådet
ikke har haft bemærkninger til budgettet.
 
Villingerød:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Frederiksværk-Vinderød:
Vedr. for meget bevilget ligning, kr. 235.000 i budget
2019. Beløbet forbliver i kirkekassen til finansiering
af anlægsønsker i budget 2020.
Per Spindler Løth deltog ikke under behandlingen.
 
Kregme:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Melby:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Torup:
Godkendt uden bemærkninger.
 
Ølsted:
Godkendt uden bemærkninger.
 
 



2 - PUK Endeligt budget 2019

PUK endeligt budget skal på mødet
tilrettes i Brandsoft, og afleveres fra
Økonomiportalen.
I referatet skal indsættes
stempelteksten fra det afleverede
endelige budget.

 

Sager:
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2019 (2018 -
8471)

Bilag:
Aktdokument

Endeligt budget godkendt.

Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 13-11-
2018 19:44
 

3 - PUK Beholdningseftersyn

PUK Beholdningseftersyn protokollat/mail af 31-10-
2018.
 
Provstirevisor har ingen bemærkninger ud over den
mindre standardbemærkning for provstier, om
manglende funktionsadskillelse.
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti -
Beholdningseftersyn 2018 protokoller (2018 - 36025)

Bilag:
Angående beholdningseftersyn Frederiksværk
Provistiudvalgskasse

Taget til efterretning.
 

4 - Honorarer for 2019

 

Sager:
Regnskab - Honorarer for 2019 (2018 - 36501)

Bilag:
Aktdokument

Honorarer fastholdes uændret.
 

5 - Økonomisk status - omkostninger vedr.
provsteboligen Pinusparken 9

Mail af 01-11-2018 med ansøgning af 30-10-2018.
Helsinge MR ansøger dækning af udgifter for

Helsinge kirkekasses udgifter kr. 291.609,14 bevilges
dækket via §7a, stk. 2.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 
Ejvind Hartmund og Finn Edvardsen deltog ikke



istandsættelse af den indkøbte provstebolig
Pinusparken 9, indkøbt i 2017. Udgifterne er fra
2017-2018.
 
Info. til behandling af punktet:
Tidligere udgifter for istandsættelsen er delvist
dækket via PUKs hensatte anlægsmidler fra de to
ligningsområder, delvist af PUKs frie midler,
da hensatte midler ikke rakte.
(ESDH j.nr. 1184)
 
Provsteboligen anvendes for nuværende som
præstebolig.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Helsinge MR (2018 - 12815)
Tjenestebolig Helsinge - Provsteboligen Pinusparken
9 Istandsættelse (2018 - 36329)

Bilag:
Helsinge Sogn, Ansøgning Pinusparken provstiet
01.11.18, Ansøgning_Pinusparken_301018, Helsinge
Sogn

under behandlingen.
 

6 - Fælles personalekonsulent - Forespørgsel til
økonomi fra Vejby MR

Mail af 31-10-2018. Vejby forespørger PU og
personalekonsulentbestyrelsen, om der vil blive en
reduktion i menighedsrådenes kontingent til
Landsforeningen af Menighedsråd/LM, hvis den nye
personalekonsulent er ansat i LM?
Mange af de spørgsmål og arbejdsopgaver LM hidtil
har løst for menighedsrådene, vil da blive lavet af
provstiets LM-personalekonsulent.
 
 

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti -
Personalekonsulent Bestyrelsen og Vedtægt (2018 -
33263)

Bilag:
personalekonsulent og reduktion i kontingent til LaM

De ydelser provstiudvalget har påtænkt at købe af
Landsforeningen af Menighedsråd, ligger ud over
de ydelser menighedsrådenes kontingent dækker.
 

7 - Ølsted MR - Vedr. likviditetslån samt ansøgning
om driftsmidler

Vedr. likviditetslån samt ansøgning om driftsudgifter.
Menighedsrådets alvorlige økonomiske situation
taget i betragtning, foreslår provstiudvalget, at man



Brev af 29-10-2018. Ølsted MR ansøger
ekstraordinær økonomisk dækning af driftsudgifter
til :
 

Tilbagebetaling af likviditetslån til
mandskabsvogn, kr. 125.000, som
forfalder december 2018.
Grundet MRs likviditet er der ikke
udsigt til inden for en rimelig fremtid at
være i stand til at tilbagebetale
likviditetslånet.

 
Ansættelse af fuldtids
gravermedhjælper/kirketjener ved
Ølsted kirke pr. 01-01-2019.
MR oplyser at arbejdsmængden på
kirkegården er så stor, at byrden ikke
kan løftes af den ene fuldtids
graver/kirketjener, menighedsrådet
har ansat.

 
(Ølsted MR møde 25-10-2018 pkt. 3)
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ølsted MR (2018 - 12805)

Bilag:
Fwd Message from MF 220, SMF 22018102912230,
Ansøgning til PU vedr. likviditetslån mv.

her fra overtager styringen af menighedsrådets
økonomi indtil videre.
Provstiudvalget har ikke selvstændig hjemmel til at
overtage styringen. Dette fordrer menighedsrådets
anmodning.
 
Der bevilges kr. 125.000 til dækning af
mandskabsvogn via §7a, stk. 2. Det understreges at
dette beløb ikke kommer til udbetaling, men
udligner likviditetslånet.
 
Vedr. midler til ansættelse af gravermedhjælper.
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
 

8 - Ølsted MR - Likviditetslåns periode samt maks.
totalbeløb

Vedr. det bevilgede likviditetslån til betaling af 1.
rate til tekstilkunstner for renovering af Ølsted kirkes
kor- og alterparti.

Hvornår skal lånet
senest tilbagebetales?
Der komme 2 rater mere, der skal
betales, skal MR ansøge for hver enkelt
rate, eller er der allerede nu
et totalbeløb for de 3 samlede
rater der må bevilges?

Til det totale projekt var der egentlig bevilget kr.
600.000.
I provstiets bevillingsbrev for likviditetslån manglede
oplysning til kirkekassen om ovenstående.
 

Sager:

Tilbagebetalingsfrist m.v. udsættes til kirkekassens
økonomi er afklaret.
 



Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ølsted MR (2018 - 12805)

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20181023, Delreferat
fra møde PU møde 20181023

9 - Kregme MR - Ansøger §7a stk. 2 forhøjelse til
kamtakker på kirketårn

(Flyttet fra sagsnr. 2018-13370 til sagsnr. 2018-
12833)
 
Behandling blev udsat på sidste møde.
 
Brev af 28-09-2018 fra Kregme MR. Fornyet §7a stk.2
ansøgning om tårnreparation - med mere end
fordoblet beløb. På PU mødet i juni 2018 blev
bevilget godt kr. 200.000 inkl. moms til udbet. når
dokumentation for faktura foreligger.
Grundet fejl/misforståelser dækker valgt tilbud kun
det halve arbejde. Udgift for det fulde arbejde vil fra
valgt entreprenør øges med knap 150%.

Til info.
De oprindeligt indhentede tilbud er sat på dagsorden
som bilag.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
Ansøgning tårnreparation, Ny ansg. tårnreparation,
Ny ansg. tårnrep. bilag, Ansøgning §7a, Brev til
Kregme MR vdr reperation af kamtakker på kirke
20180523, Genans. tårnspidser, Bilag tårnspidser

Inkl. det tidligere bevilgede beløb kr.
200.000 bevilges i alt kr. 478.837,50 inkl. moms.
Når dokumentation for udgift modtages, overføres
beløbet til kirkekassen.

10 - Esbønderup MR - Bemærkning til PUs
beslutning vedr. opsparing

Mail af 01-11-2018 fra Esbønderup MR med
forespørgsel til provstiudvalgets beslutning af 04-09-
2018.
På baggrund af Esbønderups konvertering til
opsparing på kvartalsrapporten, blev MR bedt om at
tilbageføre beløbet til anlæg, da opsparing
forudsætter PUs godkendelse.
 
MR oplyser nu at beløbet stammer fra bevilling til

Da beløbene fremgår som anlæg i kirkekassens
regnskab har provstiudvalget ingen yderligere
bemærkninger.
 



opsparing i budget 2014, men aldrig blev overført til
opsparing.
 
Div. info. til behandlingen:

I budget 2014 blev til
opsparing bevilget;
kr. 25.000 Opsp. klostersten kg.
kr. 25.000 Opsp. renov. pg.
kr. 25.000 Opsp. minilaster kg.
PU beslutning fra 08-03-2016, hvor MR
ansøgte overførsel til drift:
3 x anlægsopsparinger kr. 75.000
godkendes videreført, men fortsat som
anlæg!

 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Esbønderup MR (2018 - 12869)
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 -
kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag:
VS Til Esbønderup MR fra PU Opsparing skal
tilbageføres til anlægskontiene (STPR F2 252266),
Delreferat fra møde PU møde 20180904, 2017
Styring anlaegsaktiviteter - Esbønderup, Til
Esbønderup MR fra PU Opsparing skal tilbageføres til
anlægskontiene, Delreferat fra møde PU møde
20180904

11 - Ramløse MR - Ansøger konvertering til nyt tag
på kirketårn

Mail af 26-10-2018. Ramløse MR Ansøger ved brev af
20-10-2018 om konvertering af kr. 170.000 fra
indvendig kalkning af kirken, til nyt tag på kirketårn.
Ifølge Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 4.
december 2017 er en kalkning af kirkerummet ikke
nødvendigt, og kirkerummet er i stedet blevet
”tørrenset.
 
Info. til punktets behandling:

I PU brev 20171026 fra behandling af
Ramløse MRs ansøgning af 20171006 
om likviditetslån til kirkens tag står;
"Provstiudvalget henstiller til
anvendelse af Likviditet stillet til
rådighed af provstiet." (fra ESDH j.nr.
1301)

samt
"I det omfang finansieringen evt. ikke kan

Konvertering af kr. 170.000 fra Indvendig kalkning af
kirken, til nyt tag på kirketårn, godkendes.
 
 
 



dækkes af opsparede midler, ser
provstiudvalget velvilligt på et likviditetslån."

I MRs finansieringsforslag til nyt tag
indgik dengang kr. 200.000 af
kirkekassens "Likviditet stillet til
rådighed af provstiet".
Iflg. årsregnskab 2017 ses Likviditet
stillet til rådighed af provstiet pr. 01-
01-2018 som kr. 338.102.

 
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag:
Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, 2018
Ramløse konvertering af anlægsmidler, Natmus -
besigtigelsesrapport Indvendig kalkning 2018

12 - Ramløse MR - Detailbeskrivelse ad
tjenestevejen for tag på tårn

Mail af 26-10-2018. Ramløse MR sender ved brev af
08-10-2018 detailbeskrivelse ad tjenestevejen for
Omlægning af tag på kirketårn som ønsket i stiftets
Dok.nr. 3864/18 af 09-01-2018.
 
Info. til punktet:
I detailbeskrivelsens økonomiske overslag fremgår
bl.a. finansiering som "- Likviditetslån (PU 26.10.17)
225.000 kr.".
I nævnte PU referat bevilges ikke likviditetslån på kr.
225.000, men "Provstiudvalget henstiller til
anvendelse af Likviditet stillet til rådighed af
provstiet." samt "I det omfang finansieringen evt.
ikke kan dækkes af opsparede midler, ser
provstiudvalget velvilligt på et likviditetslån."
 

Sager:
Kirke Ramløse - Omlægning tag på tårn (2018 -
34636)

Bilag:
Ramløse Kirke - Omlægning tag på tårn - HS Dok.nr.
386418 - PU 26.10.2017, Tag på Valby kirke 1, Tag på
Valby kirke 2, Tag på Valby kirke 3, Tegl - Skjult
inddækning, 2.01, 2.02, 2.03, Principskitse - Skjuli
inddækning, Økonomisk opstilling - 4. september
2018, Nyt tag - Detailbeskrivelser Helsingør Stift

Provstiudvalget fremsender detailbeskrivelsen til
stiftsøvrigheden med anbefaling, samt med følgende
note.
 
Provstiudvalget godkender finansiering af projektet
således:

Anlægsmidler budget 2017 kr. 250.000 
Anlægsmidler konverteret kr. 170.000

Forbrug af likviditet stillet til rådighed af
provstiudvalget kr. 338.102

I alt kr. 758.102
Resterende beløb finansieres over driften.
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13 - Gilleleje MR - Kirkegårdsvedtægt til
godkendelse

Brev af 17-10-2018. Tilrettet kirkegårdsvedtægt er
modtaget til godkendelse.
I forhold til tidligere godkendte vedtægt ses tekst
ændret i § 16, stk. 10.
 
Info.:
Såfremt vedtægten godkendes/underskrives af PU
vil den af provstikontoret blive uploadet til GIAS.
 
 

Sager:
Vedtægter Gilleleje - Kirkegårdsvedtægt -udvalg m.v.
(2018 - 34418)

Bilag:
Gilleleje kirkegårdsvedtægt oktober 2018 til
godkendelse, følgebrev, Gilleleje kirkegårdsvedtægt
oktober 2018 til godkendelse

Kirkegårdsvedtægten godkendt.
 
 

14 - Samarbejde mellem Provstier om migranter og
folkekirken - Vedtægt

Orienteringspunkt
 

Referat fra stiftende møde d. 11-10-
2018, samt tilrettede vedtægter, som
skal godkendes i ministeriet.
Poul Erik Kandrups (PU) notat fra
mødet.

 

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - mellem Provstier
om migranter og folkekirken (2018 - 9261)

Bilag:
Migrantmenig.docx, Migrantmenig, Fw
Provstisamarbejde stiftende møde, 2018.10.11
Stiftende møde for provstisamarbejde, Vedtægt for
provstisamarbejde om migranter og folkekirken -
vedtaget 2018.10.11

Taget til efterretning.
 

15 - Kregme MR - PU godkendelse af indvendig
maling af præsteboligen

Taget til efterretning.
 



Orienteringspunkt
 
Mail af 05-09-2018. Kregme MRs ansøgning om PUs
godkendelse af indhentet tilbud, kr. 36.875, på
indvendig maling af præstegården, samt
godkendelse af udførsel, grundet sognepræstens
indflytning pr. oktober.
 
Provstiudvalgets formand har godkendt
ansøgningen.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
SV Maling af Kregme Præstegård

16 - Torup MR - HS til MR Godkendt forhøjet
stiftsmiddellån

Orienteringspunkt
 
Brev af 05-09-2018. Stiftet til Torup MR.
Stiftsmiddellån til Omlægning af Lynæs kirkegård er
forhøjet til kr. 3.050.000.
Ny afdragsprofil er modtaget.
 

Sager:
Kirkegård Lynæs - Omlægning-Renovering (2018 -
25895)

Bilag:
Aktdokument, Forhøjelse af stiftsmiddellån - Torup
Sogn

 Taget til efterretning.
 

17 - Frederiksværk-Vinderød MR - Rapport
C.A.Lorentzens maleri Religionens sindbillede
o.1796

Orienteringspunkt
 
Fra HS 19-10-2018. Nationalmuseets rapport af 17-
10-2018 til Frederiksværk-Vinderød MR, NM j.nr.
16/02954, vedr. Vinderød kirke og C.A.Lorentzens
maleri Religionens sindbillede o.1796.
 

Taget til efterretning.
 



Sager:
Kirke Vinderød - C.A.Lorentzens maleri Religionens
sindbillede o.1796 (2018 - 34554)

Bilag:
Vedr. Nationalmuseets kirkekonsulenters
besigtigelsesrapport vedrørende et tilbageleveret
maleri i Vinderød Kirke. NM j.nr. 16/02954,
VINDERØD.18

18 - Tibirke MR - Nationalmuseets besigtigelse af
kirkens indvendige flader

Orienteringpunkt
 
Fra HS 19-10-2018. Nationalmuseets
Kalkningstjenestes notat, NM 18-01001 af 09-10-
2018, til Tibirke MR, vedr. besigtigelse den 7. juni
2018 af kirkens indvendige overflader med henblik
på nykalkning.
 

Sager:
Kirke Tibirke - Indvendig kalkning (2018 - 34561)

Bilag:
Tibirke kirke. Kalkningstjeneste notat NM 18-01001,
Tibirke kirke Kalkningstjeneste

Taget til efterretning.
 

19 - Melby MR - Nationalmuseets notat om fugt
langs gulv i kor og skib

Orienteringspunkt
 
Fra HS 25-10-2018. Nationalmuseets notat NM. J.nr.
16/00259 af 24-10-2018 til Melby MR om fugt langs
gulv i kor og skib, fra besigtigelse af kirken den 7.
august 2018. 
 

Sager:
Kirke Melby - Fugt langs gulv i kor og skib (2018 -
34600)

Bilag:
Melby kirke NOTAT NM sags. nr. 16 - 00259, Melby
kirke Kalkningstjeneste-2

Taget til efterretning.
 

20 - Eventuelt  



Til emner der ikke er på dagsorden. Kan evt.
medtages som punkt på næstkommende møde.
 


