
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190122 - d. 22-01-2019 kl. 18:30 til 22:15

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

 

Mødepunkt Referat

1 - MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2018 - de sidst indk
omne

Modtagne kvartalsrapporter har været sendt til genn
emsyn hos EH og BS.
 
Kvartalsrapporter for 3. kvt. 2018 er modt. fra:
Annisse, Ramløse, Mårum, Helsinge, Valby, Ølsted, S
øborg, Kregme, Torup. 
 
Kregme, Mårum og Ølsteds kvartalsrapporter er mod
taget fra KAM, de er ikke behandlet/underskrevet.
Kregme har oplyst at rapport for 3.kvt 2018 behandl
es af MR primo januar 2019.
 
Søborgs regnskabsfører har oplyst, at kvartalsrappor
ten ikke er MR-behandlet, da der har været problem
er med at få regnskabsbilagene fra Områdeorganisto
rdningen.
 
Intet modtaget fra Melby og Vejby.
 
 
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapp
orter (2018 - 8915)

Bilag:
Aktdokument

Behandlet.
 

2 - Beholdningseftersyn 2018 for Kirkekasserne

Mail af 21-12-2018. Provstirevisor bekræfter i henhol

Behandlet.
 



d til aftale
at de på nuværende tidspunkt har foretaget kasseeft
ersyn for samtlige kirkekasser i provstiet samt hos pr
ovstiet.
Der har ved årets kasseeftersyn ikke været forhold af
så væsentlig karakter, at det har givet anledning til at
udarbejde et særskilt revisionsprotokollat herom.
 
Info.:
Provstirevisor har overført mail-kasseeftersynene til 
Dataarkivet under Menighedsrådenes Regnskab 201
8.
Bilaget ses under Regnskabsmaterialer 14. Kasseefte
rsyn-protokollat.
Menighedsrådene skal nu overføre deres referat fra 
MRs behandling af protokollatet til Regnskabsmateri
aler under 14. Rådets beh. af protokollat-kasseefters
yn.
 
 
 
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti - Beholdningsefters
yn 2018 protokoller (2018 - 36025)

Bilag:
Frederiksværk Provsti - Beholdningseftersyn 2018

3 - Honorarer i provstiet - Præcisering

Skal teksten vedr. honorar til Regnskabsfører præcis
eres, så der ikke er tvivl om, hvilke dele de samlede i
ndtægter består af?
 
 

Sager:
Honorar - MR i Frederiksværk provsti (2018 - 38098)

Bilag:
Info om honorar 2019

Præcisering af regler for honorar til regnskabsfører.
Op til 3% af de i budgettet bevilgede ligningsmidler ti
l drift "1 Fælles indtægter i alt" er maksimum honora
r for regnskabsfører.
Ekstraordinært er der ved begrundet ansøgning muli
ghed for at afvige fra dette.
 

4 - Søborg MR - Forespørgsel om honorarer

Brev af 08-01-2019. Søborg MR forespørger om, hvor
vidt det er muligt at udbetale honorar til alle de valgt
e medlemmer, måske et årligt honorar i størrelsesor
denen kr. 5000,- pr. medlem, som i dag ikke modtag
er honorar.

Afvist i henhold til gældende bestemmelser.
 
 



 

Sager:
Honorar - MR i Frederiksværk provsti (2018 - 38098)

Bilag:
Forespoergsel,honorarer

5 - LM til PU - Tilbud på trin 1 af LM-personalekonsu
lentordning

Tilbuddets opbygning
1. Behovsanalyse
2. Skræddersyet model for fremtiden
 
Trin 1: Behovsanalyse
1. Informationsmøde og udarbejdelse af fælles mål: 
April 2019
2. Planlægning af analyse, netværksmøde og fælles k
ursus: Maj 2019
3. Gennemgang og analyse af sognene: September- 
December 2019
 
Som afslutning på analysearbejdet udarbejdes en ge
nerel kortfattet og anonymiseret oversigt over de sa
mlede problemfelter i personaleledelsen i provstiet.
Med den samlede rapport fås en oversigt, der giver e
n unik mulighed for at skræddersy de modeller, som 
rådene har brug for til at støtte op om ledelsesopgav
en.
 
Tilbuddets pris for trin 1, i alt kr. 229.800 ekskl. mom
s.
Den faste pris er estimeret ud fra, at der til menighe
dsråd med under 8 ansatte (ex kor) afsættes 15 time
r og menighedsråd med 8 eller flere ansatte afsættes
25 timer.
 

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet - L
M Personalekonsulent Fase1 (2019 - 2616)

Bilag:
VS Tilbud, Tilbud Frederiksværk inkl. pris

Godkendt. 

6 - Energimærkning - Faktura

 

Sager:

PUK afholder udgiften.
 
Ved provstiets forespørgsel, har Møllevang Tegnestu
e oplyst:

at der er en del uoverensstemmelser m



Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning 
Frederiksværk provsti 2016-2018 - Indhentning af tilb
ud (2018 - 9094)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning 
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 - 2
0377)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning 
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 - 2
0377)

Bilag:
Energikonsulenten - faktura, SV Provsti energimærkn
ing - prissætning, 20180702 Aftale - underskrevet

ellem de på BBR oplyste arealers større
lse, og de i virkeligheden opvarmede ar
ealers størrelse, hvorfor arealerne er til
rettet på de til fakturaen vedlagte blan
ketter for hvert sogn.
at nogle af de oplyste bygninger, ved e
nergimærkningens udførsel i virkelighe
den består af 2 bygninger, hvorfor der
er opkrævet tillæg.
at de oplyste bygninger, hvor oplyst are
al i virkeligheden er mindre end 60m2, 
er blevet strøget af energimærkningen.

 
 

7 - Vardemodellen - Status

 

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 - Vardemodel
len (2018 - 38535)
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 - Vardemodel
len (2018 - 38535)

Bilag:
VS Indsamling af data til økonomisk model, Indberet
ning til Vardemodellen af antallet af gudstjenester bi
sættelser fra præster, Brev til præsterne for indsamli
ng af data, Dataindhentning til økonomisk model for 
Frederiksværk provsti, Brev til menighedsrådsformæ
ndene for indsamling af data, Indberetning af oplysni
nger fra menighedsrådene til brug for Vardemodel

Der mangler fortsat tilbagemeldinger fra en del sogn
e og præster.
 

8 - Provstiets 3S hjemmeside

Skal provstiets 3S hjemmeside opretholdes.
 
Hvilken indflydelse får Provstiets ChurchDesk på den
eksisterende hjemmeside.
3S hjemmesiden er i forvejen skrumpet, idet PU tidli
gere ønskede at gøre brug af de gratis faciliteter på p
rovstiets side på Provsti.dk, hvorfor der på 3S hjemm
esiden så vidt muligt linkes til provsti.dk/frederiksva
erk/, hvor oplysningerne nu ses.
 
(ingen bilag)
 

Når ChurchDesk er en realitet, anmodes de om at sør
ge for overførsel fra 3S provsti hjemmesiden. Herefte
r opsiges aftalen med 3S.
 

9 - Kirkegårdstakster - Forslag om gratis gravpladser
i Frederiksværk provsti

Forslag om 100% tilskud for folkekirkemedlemmer ve
d Erhvervelse, Forlængelse og Fornyelse.



 

Sager:
Kirkegårdstakster - Forslag om gratis gravpladser i Fr
ederiksværk provsti (2019 - 2290)

Bilag:
Januar-mødet - PEKs punkter til dagsorden - gratis gr
avpladser i provstiet

Der indhentes info. fra andre provstier der har 100% 
tilskud, herefter tages emnet op igen.
På formandsmøde vil emnet blive behandlet.
 

10 - Migrantmenigheder - Initiativer

 

Sager:
Migrantmenigheder i Frederiksværk provsti - Initiativ
er (2019 - 2287)

Bilag:
Januar-mødet - PEKs punkter til dagsorden - Migrant
menigheder

Provstisamarbejdet er realiseret, men kun med provs
tier der har bevilget kr. 50.000.
Hermed er Frederiksværk provstis bevilling på op til k
r. 35.000/år i 3 år ikke aktuel.
 
Præsterne opfordres til at oplyse om de enkelte sogn
es erfaringer om interesse fra migrantmenigheder.
 
 
 

11 - Annisse MR - Ansøger konvertering

Mail af 08-01-2018. Annisse MR ansøger konvertering ifm. dækning af 
underskud på udført indvendig kalkning af kirken.
 
50.000 kr. overført fra sidste år med henblik på ekstraordinært afdrag 
på stiftslån. Da PU allerede havde bevilget midler til afdrag af restgæl
d, er beløbet stadig til rådighed.
13.938 kr. overskud på indkøb af traktor til kirkegård (budgetteret 250
.000 kr.)
2.500 kr. overskud på kalkning af kapellet. (budgetteret 15.000 kr.)
i alt 66.438 kr.
 
Den indvendige kalkning af kirken er afsluttet og omkostningerne belø
ber sig til 514.405 kr.
Menighedsrådet havde 204.465 kr. til rådighed plus bevilget anvendel
se af 124.909 kr. af Likviditet stillet til rådighed af provstiet (PU godke
ndelse 4. juni 2018) i alt: 329.374 kr. Der er således et underskud på 1
85.031 kr. på byggeregnskabet.
 

Anlægsmidler overført 204.465
Likviditet fra PU 124.909
I alt 329.374
Udgifter jfr. byggeregnskab -514.405
I alt -185.031
Ønsket konvertering 66.438
I alt (finansieres af frie midler) -118.593

Overførte anlægsmidler er ikke
kr. 204.465, men kr. 189.465.
Likviditet fra PU 124.909
I alt kr. 314.374
Udgifter jfr. byggeregnskab
kr. -514.405
I alt kr. -200.031
Ønsket konvertering kr. 66.438
I alt (finansieres af frie midler)
kr. -135.593
 
Der godkendes frigivelse af Likvidite
t stillet til rådighed af PU, konverter
ing, samt finansiering af frie midler 
som ovenstående.
 



Sager:
Kirke Annisse - Indvendig kalkning (2018 - 9239)

Bilag:
Konvertering af anlægsmidler

12 - Græsted MR - Ansøger konvertering af oversku
d fra Asfalt ved præstegårdsladen

Brev af 23-12-2018. Græsted MR ansøger konverteri
ng af overskud fra Asfalt ved præstegårdsladen afsat 
i B2017.
Overskud ønskes hhv:

Konverteret til etableret flisebelægning
over græsplæne ved præstegårdsladen 
med kr. 19.575.
Konverteret til driften med restbeløbet 
kr. 4.050.

 

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

Bilag:
Konvertering 2018-2019

Etablering af flisebelægning over græsplæne afholde
s over driften.
 
Restbeløb kr. 23.625 fra anlæg af asfalt på kørebane
godkendes overført til driften.
 

13 - Vejby MR - Ansøger konvertering og frigivelse

Ansøgning 1-3 vedr. ønsker MR udført
via finansiering af anlægsmidler fra Kirk
e- og præsteembedekapitaler konto 72
1130, hvor der fra Stiftet i 2018 er indg
ået kr. 537.773.

 
Ansøgning 4-5 vedr. allerede udførte ar
bejder som iflg. brev var budgetsat/uds
at til 2019.

 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Vej
by MR (2018 - 16203)

Bilag:
Vejby 4, Vejby 5, Vejby 3, Vejby 2, Vejby 1

Ansøgning 1-3. Der godkendes finansiering kr. 211.93
7 via de frigivne stiftsmidler.
 
Ansøgning 4. Kr. 16.343 godkendes finansiering via d
e frigivne stiftsmidler.
 
Ansøgning 5. Kr. 78.720 godkendes finansieret via dri
ften.
 
 
 

14 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger konverte
ring til Indvendig kalkning Frederiksværk kirke

Konvertering godkendt som ansøgt.
 



Brev af 30-11-2018 fra Frederiksværk-Vinderød MR.
Sognet har til afhjælpning af lugtgener fra toilet i Vin
derød Kirkegårdskontors bygninger haft synsudsat 2
00.000 kr. Generne er afhjulpet, og der resterer af d
afsatte midler ca. 175.000 kr., som MR anmoder om 
kan anvendes til at supplere de synafsatte midler på 
530.000 kr. til kalkning af Frederiksværk Kirke, så bel
øbet hertil bliver 705.000 kr. Sagen er startet ved pro
vstesyn marts 2016. Begrundelsen for at øge midlern
e til Frederiksværk Kirke er blandt andet krav fra Nati
onalmuseet til afskærmningen og uforudsete omkost
ninger til demontering af belysninger m.m.
 
Info.:
På PU mødet d. 04-12-2018 under Eventuelt blev not
eret "... Provstiudvalget er positivt indstillet til ansøg
ningen."
 
Stiftet har pr. 07-01-2019 godkendt projektet, og MR
ønsker nu arbejdet påbegyndt hurtigst muligt. 
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Fre
deriksværk-Vinderød MR (2018 - 12854)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Fre
deriksværk-Vinderød MR (2018 - 12854)

Bilag:
Punkt til dagsorden, Provsti ansøgning om konverteri
ng af penge, Provsti ansøg om konvert af penge brev 
2

Per Løth deltog ikke ved behandling af punktet.
 

15 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger §7a stk. 
2 til råd i Vinderøds kapeltag

Brev af 09-01-2019. Frederiksværk-Vinderød MR ans
øger dækning via §7a, stk. 2.
Etageadskillelsen i kapellet på Vinderød kirkegård er 
angrebet af råd, svamp og fugtskade. Skaden ér anm
eldt til Forsikringsenheden.
Foreløbige anslåede udgifter lyder på kr. 619.800 inkl
. moms. Det vides ikke hvor stor en andel forsikringe
n vil dække.
 
Kapellet har en god udnyttelse, hvorfor bygningsudb
edringen ønskes foretaget hurtigst muligt.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Fre

Arbejdet godkendes igangsat.
Forsikringsenhedens afgørelse afventes vedr. finansi
ering.
 
Per Løth deltog ikke ved behandling af punktet.
 



deriksværk-Vinderød MR (2018 - 12854)

Bilag:
Provsti ansøgning kapel jan 2019

16 - Ølsted MR - Ansøger bevillinger/likviditet

Ansøgning dateret 03-12-2018 fra Ølsted MR. (kopi a
f ansøgningsbrevet)
 
Ansøgning samt bilag er skilt ud fra Ølsteds oprindeli
g mail af 03-12-2018 - grundet personfølsomme
oplysninger, hvorfor disse også er streget over i kopi
en.
 
"Vedr. ansøgning om bevilling til vedhæftede bilag v
edtaget på vores menighedsrådsmøde 29.11.18:

VVS tilbud til rep. af vores varme:                     9.920,0
0

2 stk. lægeerklæringer/mulighedserk.              2.000,0
0

Stjålet batteri:                                                         2.395,0
0

Stjålet batteri:                                                         2.035,7
5

I alt                                                                           16.350,7
5  *)

*) ikke 17.590,75, som der fejlagtig er udregnet/skre
vet i vores MR-møde 29.11.18."

 

 
 

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

Bilag:
ansøgning om bevilling af diverse udgifter 3.12.18 m
v - kopi med overstregning, scannede bilag til provsti
et

Der bevilges dækning via §7a, stk. 2.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 

17 - Græsted MR - Refusion for børnekonfirmandhol
d

Brev af 11-12-2018. Græsted menighedsråd  fremsen

Refusion for afholdt børnekonfirmandhold godkendt
.
 



der ansøgning om refusion af udgifter til børnekonfir
mander for 2018, med beregning af udgifter vedlagt.
Der ansøges om dækning af samlet udgift kr. 9.831,8
0.
 

Sager:
PUK pulje - Refusion for børnekonfirmandhold (2018
- 11762)

Bilag:
Ansøgning om refusion af udgifter til minikonfirman
der, PU - minikonfirmander

18 - Mårum MR - Etablering af lys på kirkegården

Allerede udført projekt til provstiudvalgets godkende
lse.
 
Mail af 27-11-2018. Stiftet fremsender Mårum MRs p
rojekt til provstiudvalgets behandling og godkendels
e i henhold til bekendtgørelse om folkekirkens kirkeb
ygninger og kirkegårde § 19 hvoraf fremgår, at ændri
ng og regulering af kirkegårdens indretning skal godk
endes af provstiudvalget.
 
(Der afventes lige de sidste bilag fra Mårum MR - eft
erlyst d. 14/1-19)
 

Sager:
Kirkegård Mårum - Belysning (2018 - 9226)
Kirkegård Mårum - Belysning (2018 - 9226)
Kirkegård Mårum - Belysning (2018 - 9226)

Bilag:
Etablering af lys på Mårum Kirkegård, Aktdokument, 
20180501 Til Tibirke MR Lys på kirkegården samt kon
vertering, Redegørelse for lys på Mårum Kirkegård, C
harlo e Skibsted, Lys på kirkegården, Birgi e Fink

Provstiudvalget godkender det fremsendte, og udfør
te, projekt.
 

19 - Græsted MR - Nye beslag på kirkeskibs vinduer

Brev af 23-12-2018. Græsted MR ansøger ad tjeneste
vejen udskiftning af lukkebeslag på 6 vinduer i Græst
ed kirkes kirkeskib.
Overslag på udskiftning med forbehold for skjulte fej
l og mangler er vedlagt.
Nationalmuseets besigtigelsesrapport NM j.nr. 17/02
500 af 23-01-2018 er vedlagt.
 

Fremsendes til Stiftsøvrigheden med provstiudvalget
s anbefaling.
 



Sager:
Kirke Græsted - Lukkebeslag på kirkevinduer (2019 - 
2437)

Bilag:
Kirkevinduer - ansøgning

20 - Stiftets Konsulentrunde - Evt. ansøgninger beha
ndles

Behandling af eventuelle ansøgninger der skal være
stiftet i hænde d. 20. februar.
 
DAP af 12-12-2018. Brev til menighedsrådene fra Stif
tet.
Som noget nyt er der nu mulighed for et vejledende 
besøg af Stiftet og konsulenterne ved ønske om reno
vering af kirker. Besøget skal afhjælpe fremsendelse 
af mangelfulde projekter, som efterfølgende returne
res til menighedsrådet.
Der afholdes to dage med konsulentrunder i 2019; d.
27. marts og d. 17. september.
Ansøgninger fra MR skal ad tjenestevejen være stifte
t i hænde hhv. d. 20. februar og d. 20. august 2019.
Provst og Provstiudvalg vil have mulighed for at delta
ge ved konsulentbesøget.
 

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer - Frederik
sværk provsti (2018 - 41699)

Bilag:
Brev til alle menighedsråd i Helsingør stift - DAP af 1
2-12-2018

Ingen ansøgninger til behandling. 
 
Stiftets udmelding kan ses på DAP/Den digitale Arbej
dsPlads.
Konsulentrunden er også omtalt på stiftets hjemmesi
de.
 

22 - ChurchDesk - Informationsmøde

Orienteringspunkt:
 
D. 19-12-2018 er udsendt invitation til sogne og præs
ter om informationsmøde vedr. ChurchDesk kalende
r. Mødet afholdes d. 24-01-2019 kl. 19 i Helsinge Sog
negård.
 
D. 15-01-2019 er invitation ligeledes udsendt til meni
ghedsrådene, som manglede på første udsendelse.
 
D. 16-01-2019 er tilmeldelsesformular for administra
torer udsendt til menighedsrådene.

Taget til efterretning. 
 



 
 

Sager:
PUK pulje - Churchdesk for provstiet (2018 - 35781)
PUK pulje - Churchdesk for provstiet (2018 - 35781)

Bilag:
ChurchDesk, indbydelse til orienteringsmøde om chu
rchdesk 20190124, tilmeldelseformular for adminstr
atorer 20190116

23 - Provstikontoret - Forhøjelse af husleje pr. janua
r 2019

Orienteringspunkt:
 
Brev af 27-12-2018. E. Mortensen & Søn A/S har pr. 0
1-01-2019 forhøjet husleje samt depositum. 
Beløb for fællesudgifter og vedligeholdelse af fælles
arealer er uændret.
 

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Lejekontrakt 
og lejemålet (2018 - 21862)

Bilag:
Provsti 2019, Provsti 2019 beregning

Taget til efterretning. 
 

24 - PUK kvartalsrapport 2. + 3. kvt. 2018

Orienteringspunkt:
 
Brev af 18-12-2018. Stiftsadministrationen har genne
mgået kvartalsrapporten for 3. kvt. 2018 og bemærk
er, at der er en mindre difference på 5% midlerne.
Derudover er der ingen bemærkninger til kvartalsrap
porten.
 
Brev af 04-12-2018. Stiftsadministrationen har genne
mgået kvartalsrapporten for 2. kvt. 2018 og bemærk
er, at der er en mindre difference på 5% midlerne.
Derudover er der ingen bemærkninger til kvartalsrap
porten.
 
Info.:
Provstikontoret har efterfølgende sendt bilagsmateri
ale/oversigter til stiftet, der forklarer differencen.
 

Taget til efterretning. 
 



Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapp
orter (2018 - 8915)
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapp
orter (2018 - 8915)
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 - kvartalsrapp
orter (2018 - 8915)

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr. kvar
talsrapport, 2. kvartal 2018, Svar til Frederiksværk Pr
ovstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 20
18, VS: Kvartalsrapport - 2. kvartal, §7a udbetalt Hals
næs kommune 2018, Afstemning af Halsnæs konto 2
017

25 - PU-mødeplan 2019 version 2 er udsendt

Orienteringspunkt:
 
D. 13-12-2018 er Økonomisk tidsplan 2019 version 2
udsendt.
Før stod sidste års dato ved budgetsamrådene. Det e
r nu rettet til Tirs. 20-08-2019, som det fremgår af Pr
ovstiudvalgets mødeplan.
 
 

Sager:
PU Frederiksværk - PU-mødeplaner og Økonomiske t
idsplaner (2018 - 16003)

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning. 
 

26 - Helsinge MR - Godtgørelse for Reformations ko
nfirmand event

Orienteringspunkt:
 
Mail af 05-12-2018. Helsinge kirkekasse fremsender
opgørelse af udgifter i forbindelse med Reformation
s konfirmand event, i alt kr. 44.080, hvortil der er bev
ilget tilskud på op til kr. 35.000 på PU mødet i septe
mber 2017.
 
Kr. 35.000 er overført til kirkekassen.
 

Sager:
Provsti Puljeansøgninger - PUKs pulje for Udvikling o

Taget til efterretning. 
 



g etablering m.m. i provstiet (2018 - 8760)

Bilag:
Helsinge MR, Konfirmand event

27 - Kirke-skoletjenesten - Godtgørelse for Projekt I 
kor med alle engle

Orienteringspunkt:
 
Mail af 14-01-2019. Kirke-skoletjenesten fremsender
opgørelse over udgifter for børnekorsprojektet "I kor
med alle engle", i alt kr. 49.450,35, hvortil der er bevi
lget tilskud på op til kr. 50.000 på PU mødet 1. maj 2
018.
 
Kr. 49.450,35 overføres til kirkekassen.
 

Sager:
Provsti Puljeansøgninger - PUKs pulje for Udvikling o
g etablering m.m. i provstiet (2018 - 8760)

Bilag:
Projekt med Skoletjenesten

Taget til efterretning. 
 

28 - Frederiksværk-Vinderød MR - Indvendig kalknig
Frederiksværk kirke til PUs behandling

Orienteringspunkt:
 
Brev af 07-01-2019, sagsnr. 2808-16, fra Stift til MR.
Godkendelse af indvendig kalkning af Frederiksværk 
kirke.
 
Brev dateret 05-12-2018 fra Frederiksværk-Vinderød 
MR.  MRs yderligere oplysninger til Helsingør Stift, ve
dr. arbejdsbeskrivelse til sikringsarbejdet i forbindels
e med forestående Indvendig kalkning af Frederiksv
ærk kirke.
Provstiudvalgets formand har som hastesag viderese
ndt til Stiftet til godkendelse med anbefaling.
 

Sager:
Kirke Frederiksværk - Indvendig kalkning (2018 - 865
6)
Kirke Frederiksværk - Indvendig kalkning (2018 - 865
6)

Bilag:

Taget til efterretning. 
 



Hastesag: Anmodning til Sift om kalkning af Frederiks
værk Kirke, Til Stift for godkendelse af projekt Indven
dig kalkning Frederiksværk kirke, Provsti ansøgning o
m konvertering af penge, Provsti ansøg om konvert a
f penge brev 2, Stift underskrevet anmodning udføre
lse, Godkendelse til indvendig kalkning af kirken, 201
8.12.20_KS_B_Frederiksværk, indv.kalkning_jf, Frede
riksværk Kirke Udtalelse vedr. indvendig kalkning

29 - Gilleleje MR - HS ønsker bearbejdet projekt for 
Nyt orgel

Orienteringspunkt:
 
Brev af 03-12-2018 fra Stift til Gilleleje MR.
Efter indhentede udtalelser fra  den kgl. bygningsins
pektør, orgelkonsulenten og Nationalmuseet, ønskes
 bearbejdet arkitektprojekt med dokumentationsfot
o og tegningsmateriale fremsendt ad tjenstlig vej. 
 

Sager:
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)

Bilag:
Retur til MR, 2018.10.09_KS_B_Gillejele, nyt orgel, n
y udtalelse_jf, udtalelse, nyt orgel til Gilleleje Kirke 1
0.10.2018, Gilleleje, nyt orgel, til St. 8. nov. 2018, 201
8.08.14_KS_B_Gilleleje, nyt orgel_jf

Taget til efterretning. 
 

30 - Ramløse MR - Stiftet godkender nyt tårntag

Orienteringspunkt:
 
Brev af 18-12-2018, sagsnr. 39074-6, fra Stift til Raml
øse MR. Stiftet godkender med bemærkninger nyt ta
g på Ramløse kirke.
 

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

Bilag:
Godkendelse af nyt tårntag, 2018.12.04_KS_B_Raml
øse, nyt tårntag_jf, Ramløse

Taget til efterretning. 
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