
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20181204 - d. 04-12-2018 kl. 17:30 til 21:40

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

 

Mødepunkt Referat

1 - MR Regnskaber 2017 - Legalitetskontrol

Vejby kirkekasse mangler fortsat at klarmelde sit
regnskab 2017 til revisor i Dataarkivet, med henblik
på udarbejdelse af revisionsprotokollat.
 
(ingen bilag)
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2017 (2018 - 9105)

Bilag:
Til MR Godkendelse af Regnskab 2017 - minus Vejby
MR

Provstiudvalget henviser til tidligere udsendte brev
efter udvalgets behandling af kirkekassernes
revisionsprotokollater 2017. Man gør opmærksom
på at 31. december 2018 er skæringsdato for endelig
færdiggørelse af regnskab, herunder udfærdiget
revisionsprotokollat.
 

2 - MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2018

Modtagne kvartalsrapporter har været sendt til
gennemsyn hos EH og BS.
 
(ingen bilag)
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 -
kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag:
Kirkekassernes kvartalsrapporter 3. kvt. 2018 - 8 stk.

Ved udsendelse af dagsorden er endnu ikke
modtaget 3. kvartalsrapport fra følgende
menighedsråd, Annisse, Ramløse, Mårum,
Melby, Helsinge, Valby, Vejby, Ølsted, Søborg,
Kregme, Torup.
 
I forhold til Vejby menighedsråd gør der sig særlige
forhold gældende.
Provstiudvalget udbeder sig dokumentation,
herunder udtræk fra Brandsoft, samt kopi af bilag fra
afholdte anlægsudgifter, sat i forhold til et opdateret
skema for Styring anlægsaktiviteter.
 

3 - PUK kvartalsrapport 3. kvt. 2018

Bilag udsendes separat.
 

Godkendt.
 



(ingen bilag)
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 -
kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag:
Aktdokument

4 - Høring af PU - Ølsted MR-medlemmers klage
over ligningsmidlerne

Høring af 26-11-2018, sags nr. HEL 2018-
31957. Stiftet anmoder om provstiudvalgets
udtalelse på tre Ølsted MR-medlemmers klage,
dateret 15. oktober 2018, over fordeling af
ligningsmidlerne, herunder manglende tildeling af
midler til flere ansatte på kirkegården.
 
 

Sager:
Klage - Ølsted MR - Fordeling af ligningmidler i
Frederiksværk provsti af 15.oktober 2018 (2018 -
34784)

Bilag:
Aktdokument, rettelse til klage, Høring af PU

Behandlet. Provstiudvalgets udtalelse fremsendes til
stiftet.
 
 

5 - Blistrup MR - Ansøger konvertering fra
præstegårdens kældertrappe

1)
Brev af 16-11-2018. Blistrup MR ansøger kr.
27.103,65 konverteret fra bevillingen
til præstegårdens kældertrappe, beløbet ønskes
overført til slibning og lakering af gulve i
præstekontorerne, samt køkken, hall og trappetrin
til 1.sal, da afsatte midler kr. 34.000 ej
rækker. Samlet udgift beløber sig til kr. 61.103,65.
 
Kontorets info:
På provstesyn i 2012 blev Ny kældertrappen
synsudsat, og beløb bevilget i B2013.
På provstesyn i 2016 var Ny kældertrappe ej udført
grundet manglende økonomi, og yderligere beløb
blev bevilget i B2017. 
Det fremgår ikke af ansøgningen om Ny
kældertrappe er udført.
 

1)
Kr. 27.103,65 godkendes konverteret fra bevilling
Præstegårdens kældertrappe, til slibning og lakering
af gulve i præstekontorerne, samt køkken, hall og
trappetrin til 1.sal.
 
2)
Anvendelse af beløb fra menighedsrådets "Likviditet
stillet til rådighed af provstiet"/konto 721140, kr.
37.500 godkendes frigivet og anvendt til
forundersøgelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg.
 
3)
Merudgift kr. 46.594,88 i forbindelse med reparation
af blytaget på kirketårnets sydside skal dækkes af
"Likviditet stillet til rådighed af provstiet"/konto
721140.
 
4)
Til udligning af negativ saldo på artskonto "MRs frie
midler"/konto 741110 godkendes frigivelse af kr.



 
2)
Brev af 23-11-2018. Blistrup MR ansøger anvendelse
af beløb fra menighedsrådets "Likviditet stillet til
rådighed af provstiet"/konto 721140 som iflg.
regnskab 2017 lyder på kr. 354.374,38.
Kr. 37.500 ønskes frigivet og anvendt til
forundersøgelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg.
 
3)
Brev af 23-11-2018. Blistrup MR ansøger §7a stk. 2
midler til dækning af merudgift i forbindelse med
reparation af blytaget på kirketårnets sydside.
kr. 230.000 er bevilget ifm. syn i 2016.
kr. 276.594,88 blev den samlede udgift.
Merudgift kr. 46.594,88 ansøges dækket via §7a, stk.
2.
 
4)
Brev af 23-11-2018. Blistrup MR ansøger anvendelse
af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet"/konto
721140.
Kr. 40.579,74 ønskes frigivet til udligning af negativ
saldo på artskonto "MRs frie midler"/konto 741110.
 
 
 
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:
Brev af 2018-11-16 til PU fra Blistrup MR, Første brev
af 2018-11-23 til PU fra Blistrup MR, Andet brev af
2018-11-23 til PU fra Blistrup MR, Tredje og sidste
brev af 2018-11-23 til PU fra Blistrup MR

40.579,74 fra "Likviditet stillet til rådighed af
provstiet"/konto 721140.
 

6 - Græsted MR - Ansøgning om ekstraordinært
afdrag på lån

Brev af 26-11-2018. Efter opfordring på
budgetsamrådet ansøges kr. 51.000 fra "Likviditet
stillet til rådighed af provstiet" anvendt til
indbetaling af ekstraordinært afdrag på eksisterende
lån.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Græsted MR (2018 - 39592)

Kr. 51.273,35 godkendes frigivet fra "Likviditet stillet
til rådighed af provstiet" til anvendelse af indbetaling
af ekstraordinært afdrag på eksisterende lån.
 
 



Bilag:
PU- ansøgning ekstraordinært afdrag 2018

7 - Gilleleje MR - Ansøger §7a, stk. 2 til sikring af 2
stk. lapidarie

Mail af 14-11-2018. Gilleleje MR ansøger §7a, stk. 2
midler til dækning af udgift for sikring af lapidariets
sten på både gammel og ny kirkegård, efter pålæg
fra Arbejdstilsynet.
 
Tilbud af 30-10-2018 på sikring af lapidariets sten på
hhv. ny og gl. kirkegård lyder på i alt kr. 56.611 inkl.
moms.
Tilbud er vedlagt ansøgningen.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Gilleleje MR (2018 - 12861)

Bilag:
ansøgning om §7 midler, Tilbud - Sikring af gravsten_

Der godkendes dækning via §7a, stk. 2 midler til
dækning af udgift for sikring af lapidariets sten på
både gammel og ny kirkegård, i alt kr. 56.611 inkl.
moms.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 
 

8 - Helsinge MR - Ansøger §7a, stk. 2 til Pinusparken
9

Brev af 26-11-2018. Ansøgning om dækning via §7a,
stk. 2, for udførte arbejder efter indflytningssyn på
Pinusparken 9.
Med henvisning til foretaget indflytningssyn der
viste behov for omfattende renovering af haven,
herunder skråninger mod det tilstødende offentlige
stisystem, ansøger kirkekassen dækning af betalte
udgifter kr. 131.875,00.
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20181113, Helsinge
MR Ansøger §7A, stk. 2 til Pinusparken 9 efter
indflytningssyn (kopi)

Der godkendes dækning via §7a, stk. 2, for udførte
arbejder af udenomsarealerne efter indflytningssyn
på Pinusparken 9, kr. 131.875,00.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke
under behandlingen.
 
 

9 - Melby MR - Ansøger 5% midler til kirkegårdens
garagetag

Der godkendes dækning via §7a, stk. 2, for lægning
af nyt tagpap på kirkegårdens garage og maskinhus, i



Brev af 08-11-2018. Ansøgning om tildeling af 5%-
midler til lægning af nyt tagpap.
I ansøgning af 14. september 2018 ansøgte Melby
Menighedsråd Provstiudvalget om, at måtte
acceptere tilbuddet fra lokal tømrermester på
68.750,00 kr. til lægning af nyt tagpap på
kirkegårdens garage og maskinhus og få udgifterne
til arbejdet dækket via tildeling af 5%-midler.
På PU-møde den 23-10-2018 ønskede udvalget et
estimat over det samlede projekt, herunder
renovering af tagkonstruktionen.
Derfor fremsendes hermed fornyet tilbud. Tilbuddet
indeholder den oprindelige pris til lægning af nyt
tagpap. Skal de underliggende tagbrædder samt
tagisoleringen også udskiftes er prisen i alt kr.
128.950 inkl. moms.
Tilbud er vedlagt.
 
Yderligere bilag til punktet:
-Tidligere PU-beslutning
-Tidligere ansøgningsbrev af 14-09-2018
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Melby MR (2018 - 33059)

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20181023,
Ansøgning_til_PU_Garagetag,
Ansøgning_til_PU_Garagetag_8-11-2018, Melby
Kirkekontor tag garage 2018

alt kr. 128.950 inkl. moms.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 

10 - Høring af PU - Fældning af 7 træer Græsted
præstegårds allé

Orienteringspunkt:
 
Høring af 11-11-2018 fra Nordsjællands
Fredningsnævn, FN-NSJ-073-2018 - Ansøgning om
tilladelse til fældning og genplantning af 7 allétræer
ved Græsted Præstegård, Gribskov Kommune. 
 
Høringen har været udsendt til
provstiudvalgsmedlemmerne, da frist for afsendelse
af evt. bemærkninger er udløbet inden dette PU
møde.
 

Sager:
Høring - Nordsjællands fredningsnævn FN-NSJ-073-

Taget til efterretning. 
 



2018 - Fældning af 7 træer Græsted præstegårds allé
(2018 - 38549)

Bilag:
Fredet lindeallée ved Græsted Præstegård.

11 - Melby kirkegård - Udviklingsplan

Orienteringspunkt:
 
Efter PU mødet 23-10-2018 blev udviklingsplanen
sendt til stiftet med PUs anbefaling.
Da der i brev af 24. september 2018 fremgår, at
Område VI prioriteres til senere, når økonomien
tillader det, oplyser stiftet, at der ikke er tale om
etablering af ny parkeringsplads, er det derfor ikke
nødvendigt med stiftsøvrighedens godkendelse.
 
Kirkegårdsplanen kan godkendes af provstiudvalget,
efter indhentet udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
 
Kirkegårdskonsulenten er anmodet om udtalelse d.
01-11-2018.
 
 

 

Sager:
Kirkegård Melby - Udviklingsplan (2018 - 25897)

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning. 
 

12 - Provstikontoret - Færdigsyn af lokaler

Orienteringspunkt:
 
D. 20-11-2018 har Gribskov Kommune synet
provstikontorets lokaler. Der afventes nu
kommunens rapport/godkendelse, der af
kommunen fremsendes til provstiets
bygningssagkyndige.
 

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Kommunens
godkendelse (2018 - 20821)

Bilag:
SV: Færdigsyn, Provstikontor Frederiksborgvej 4, st.

Taget til efterretning. 
 



3200 Helsinge


