
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190219 - d. 19-02-2019 kl. 18:30 til 21:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - PU-mødet i marts 2019

Grundet provstikontorets ferie kan PUK regnskabet
ikke godkendes/afleveres d. 19-03-2019.
Dato for ekstraordinært PU møde til behandling af
PUK regnskabet bør fastsættes.
 

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

Bilag:
Aktdokument

PU mødet planlagt til d. 19. marts flyttes til d. 28.
marts 2019.
 

2 - MR-kvartalsrapporter 3. kvt. 2018 - udestående

Modtagne kvartalsrapporter er sendt til gennemsyn
hos EH og BS
 
Melby kirkekasse har fremsendt 3. kvt. rapport 2018.
 
Vejby kirkekasse
Vejby MR er d. 12-02-2019 erindret om
fremsendelse af 3. kvt. rapport 2018 fra Vejby
kirkekasse, samt diverse dokumentation og
opdateret styring anlægsaktiviteter, i henhold til PUs
brev af 06-12-2018.
Selve kvartalsrapporten har provstiet
siden modtaget.
 
(ingen bilag)

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2018 -

Kvartalsrapporter for Melby og Vejby taget til
efterretning.
 
Vedr. Vejby:
- Iht. PU beslutning af 04-12-2018 er diverse
dokumentation modtaget i januar og behandlet.
 
Vedr. Vejby - udestående :
- Skemaet Styrings anlægsaktiviteter 2018,
behandlet på et menighedsrådsmøde, er fortsat ikke
modtaget.
- Menighedsrådet bedes behandle skemaet, og
fremsende det til provstiets postkasse, med samtidig
henvisning til MR-møde dato og punkt, hvor det er
behandlet.
 



kvartalsrapporter (2018 - 8915)

Bilag:
Aktdokument

3 - Fornyet høring af PU - Ølsted MR-medlemmers
klage over ligningsmidlerne

Brev fra stift til PU af 08-02-2019 med anmodning
om yderligere bemærkninger i forbindelse med klage
af 15-10-2018 fra 3 medlemmer fra Ølsted
menighedsråd om tildelt ligning m.v.
 
Klagen er tidligere behandlet på PU mødet d. 04-12-
2018.
 
 
 

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

Bilag:
Fornyet høring af PU, Aktdokument, rettelse til
klage, Svar på klage fra Ølsted menighedsråd

Fremlagt udkast godkendtes til fremsendelse til
stiftet.
 

4 - Forsøg i folkekirken - 10 muligheder for forsøg

10 muligheder for forsøg udbydes igen. Frist for
ansøgninger er hhv. 1. juni og 15. september. KM
nyhed ses på DAP af 06-02-2019.
 
 
Vedr. Kirke-skoletjenesten:
Er der mulighed for at provstiets Kirke-skoletjeneste
kan komme til at passe ind under forsøg nr. 3.
Hvilke tiltag skal der i så fald laves.
Forsøgene løber i 2 år - hvad sker derefter.
 
Kirke-skoletjenestens forhistorie:
- Til og med 2013 havde KST eget CVR.nr.
- Grundet KMs anvisning måtte KST ikke længere
have eget CVR.nr. og har fra 2014 hørt under

Provst og provstisekretær udformer en
forsøgsansøgning.
 



provstiets CVR.nr., men har i perioden 2014 til 2017
fortsat haft adskilt regnskab, hvor kun KSTs hovedtal
er indført i PUKs årsregnskab. Dette har næsten
været problemfrit.
- Fra 2018 ved overgang til KMD/OPUS/NYT FLØS har
KMD lagt løncentrets bogføring vedr. PUK og
KST sammen, så de nu alle ses i PUKs bogføring - og
dette kan ikke ændres. Månedligt overfører KSTs
regnskabsfører derfor det samlede lønudgifts-beløb
som PUK har udlagt, men det giver en masse
ekstraarbejde i forbindelse med vores bogføringer
m.v., samt ved udførsel af vores årsregnskaber.
 
(ingen bilag, se DAP nyhed af 06-02-2019)

5 - Kirkegårdstakster - Nye ydelser til GIAS 2020

I provstiets GIAS katalog for 2020 bør oprettes ydelse
5182 og 5183. Desuden ydelse 5232 og 5233.
 
Baggrund:
Provstiets GIAS-katalog indeholder ydelser for
"Partiel grandækning" af grav- og urne-gravsteder,
hver af disse ydelser bør findes tilsvarene som "Gran
heldækning" af grav- og urne-gravsteder, samt som
"Gran m. fyropstilling" af grav- og urne-gravsteder.
  
I provstiets ydelser ses ydelse 5082/Partiel
grandækning urnegravsted type 2, samt 5083/Partiel
grandækning urnegravsted type 3.
Under afsnittet for Heldækning, mangler de
tilsvarende ydelser 5182/Gran heldækning urneplads
type 2, samt 5183/Gran heldækning urneplads
type 3.
Under afsnittet for Gran m. fyropstilling, mangler de
tilsvarende ydelser 5232/Gran m. fyropstilling
urneplads type 2, samt 5233/Gran m. fyropstilling
urneplads type 3.
 
Pris for Gran heldækning i provstiets ydelser = prisen
for tilsvarende partiel grandækning + 30 %.
Pris for Gran m. fyropstilling i provstiets ydelser =
prisen for tilsvarende heldækning + 20 %.
 
Ydelserne/taksterne kan først være gældende for
2020.
 
(Listerne nævnt i bilaget kan ses i F2 Touch på dette
sagsnr.)
 
 

Ydelserne oprettes så de får virkning fra 2020.
 



Sager:
Kirketårdstakster i GIAS - Frederiksværk provsti (2018
- 35051)

Bilag:
2019 Takstblad eksempel - samt provstiets Kulørte
liste med vejledning, ydelser og priser

6 - F2 Nyhedsbrev - Info. til
provstiudvalgsmedlemmer

Skal der afsættes dato/tid til video-gennemgang på
et PU møde.
 
På DAP under Håndbøger > F2 - Samlet overblik ses
nyhedsbrev af 04-02-2019.
- Ny søgning "Provstiudvalgets sager" til
provstiudvalgsmedlemmer erstatter den tidligere
"Postliste" i F2 Touch, ved visning som akter.
- 7 dage inden koden til F2 Touch udløber, får
provstiudvalgsmedlemmer nu en mailadvisering,
og skal derefter tilgå DAP for at ændre koden.
- Der ligger F2 Touch videovejledninger på F2 -
Samlet overblik . KM opfordrer til at videoerne
gennemgås på et PU møde.
 
(ingen bilag)

Sager:
PU Frederiksværk - F2 Touch (2019 - 6268)

Bilag:
Aktdokument

PU medlemmerne sørger for at gennemgå videoen.
 

7 - Ansøgninger til stiftets konsulentrunde - stiftets
frist 20. februar

I henhold til stiftets anvisning til
menighedsrådene skal ansøgning fremsendes til
stiftet - via provstiudvalget.
Frist for modtagelse hos/videresendelse til stiftet er
20. februar 2019.
 
Mail af 07-02-2019 fra Frederiksværk-Vinderød MR.
Ansøgning til stiftets konsulentrunde - Nyt orgel i
Vinderød kirke.
 
 

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer -

Ansøgningen til konsulentrunden videresendes til
Stiftet.
 
 

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/Km/Sider/default.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/ESDH/Sider/ESDH.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/ESDH/Sider/ESDH.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/Km/Sider/default.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/ESDH/Sider/ESDH.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/ESDH/Sider/ESDH.aspx


Frederiksværk provsti (2018 - 41699)

Bilag:
Brev til Stiftet, Stift anmodning konsulentrunde
marts

8 - Ansøgning om tilskud - Rådighedsbeløb til
stiftets 25% hospicepræst

Punktet hænger til dels sammen med behandling af
næste punkt på dagsorden.
 
Mail af 07-02-2019 fra Arresødals hospicepræst.
 
Uddrag af tekst fra ansøgningen:
"I forbindelse med min ansættelse som
hospicepræst på Arresødal Hospice, skal jeg bede
om at få stillet et beløb til rådighed til bøger,
efteruddannelse, konferencer og kurser. Hospice er
indstillet på, at beløbet deles ligeligt mellem provsti
og hospice. Der udbydes kurser på Præsternes
Efteruddannelse i Løgumkloster og dem der er
relevante vil jeg selvfølgelig tage, men deres kurser
er som oftest i sjælesorg og det jeg har brug for, er
mere viden om palliation. Jeg har meldt mig ind i
”Foreningen for palliativ indsats” hvis årsmøde i år
ligger i Århus, men der er også nordiske konferencer
og kursusdage som det vil være utrolig vigtigt, at
kunne deltage i bare en gang imellem.
Nu er ansættelsen jo meget ny, så jeg kan ikke med
sikkerhed sige, hvad behovet er men mit forslag er,
at jeg sammenlagt har 15.000 – altså 7.500 fra
henholdsvis provsti og hospice."
 

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet
(2018 - 8760)
Hospicepræst Arresødal - Oprettelsesfasen (2018 -
34842)

Bilag:
Rådighedsbeløb for hospicepræst, Aktdokument

Op til kr. 7.500 bevilges fra "Udvikling Etablering m.v.
i provstiet".
Udbetales mod dokumentation for udgiften.
 

9 - Frederiksværk-Vinderød MR - vedr. sanger og
organist ved betjening af Arresødal Hospice

Punktet hænger til dels sammen med behandling af
forrige punkt på dagsorden.
 
Mail af 12-02-2019 fra Frederiksværk-Vinderød MR

For indeværende budgetperiode afholdes udgifter til
organist og kirkesanger ved andagter på Arresødal
Hospice af Frederiksværk-Vinderød kirkekasse.
 
Fra budget 2020 kan udgiften hertil henlægges i en
anden kirkekasses budget. Frederiksværk-Vinderød
kirkekasses budget nedskrives derefter tilsvarende. 



vedr. betjening af Arresødal Hospice, efter
behandling på MR-møde.
 
Uddrag af mailtekst:
"Til opfølgning på sagen om hjælp til sogne- og
hospicepræst Pia Niebur med at skaffe sanger og
organist til tjenesterne på Arresødal Hospice, så vil vi
gerne, at det fortsætter med at præsten selv sørger
for at skaffe dem, som vedkommende gerne vil have
til at bistå med opgaverne. Aflønningen for det
udførte arbejde vil vi ligeledes gerne have sker
direkte til enten Mårum kirkekontor eller til direkte
til provstikontoret. Vi finder, at det er den måde,
hvor opgaven løses lettest muligt på."

 
 
 

Sager:
Hospicepræst Arresødal - Oprettelsesfasen (2018 -
34842)

Bilag:
Betjening af Arresødal Hospice

 

11 - Tibirke MR - §7a ansøgning til løvsuger

Mail af 06-02-2019 fra Tibirke MR.
 
Uddrag af tekst fra ansøgningen:
"Løvsugeren på Tibirke kirkegård brød sammen i
efteråret 2017, og der blev i den sammenhæng
indlejet en løvsuger fra en lokal maskinhandel i den
periode, hvor der var behov for oprydning efter
løvfald, herunder i perioden, hvor gravstederne blev
grandækket op til jul.
I løbet af 2018 er der overvejet forskellige
muligheder for at imødekomme ønsket om en ny
løvsuger, og menighedsrådet besluttede på sit møde
den 26. september 2018, Bilag 1 – pkt. 4) at indkøbe
en Egholm basismaskine med løvsuger, lad og skovl
inden for en beløbsramme på max 280.000,-, og at
der skulle indhentes 3 tilbud på maskine og udstyr.
Der blev truffet afgørelse om indkøb af maskinen og
i den forbindelse er der medio november faktureret
løvsuger, tiplad, løvtop og kørestativ – i alt kr
53.437,50 incl. moms. (Bilag 2)
Efterfølgende er der ultimo december 2018 indkøbt
Nilfisk Egholm basismaskine og tilhørende tipskovl –
i alt kr 196493,75 (Bilag 3)
Det samlede maskinindkøb beløber sig således til kr

§7a ansøgning afvises.
 
PU kan godkende finansiering på følgende måde;
restopsparing til truck til kr. 13.016,63 og resten af
kirkekassens frie midler. 
 



249.931,25 incl. moms og incl. leje kr 3.250,00 (
221.281,87 excl. moms og excl. leje 3.250,00 excl.
moms ).
Menighedsrådet besluttede på sit møde den 21.
november 2018 (Bilag 4 – pkt. 5), at
menighedsrådets formand  skulle kontakte
provstiudvalget med henblik på at få dækket
udgiften til løvsugeren – i alt kr 280.000,00 – via
provstiudvalgets § 7a, stk. 2 – pulje(?), idet den
gamle løvsuger er brudt sammen og at der derfor er
tale om en uforudset, uopsættelig og ubudgetteret
udgift for menighedsrådet."
 
"På dette grundlag skal Tibirke menighedsråd
venligst anmode provstiudvalget om at dække
menighedsrådets ekstraudgift til indkøb af ny
løvsuger til Tibirke kirkegård, med et ansøgt beløb på
i alt kr 280.000,00, idet udgiften er at betragte som
uforudset, uopsættelig og ubudgetteret."
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)

Bilag:
Indkøb af løvsuger, Bilag 1 - pkt. 4, Bilag 2, Bilag 3,
Bilag 4 - pkt. 5, Bilag 5 - pkt. 3

12 - Annisse MR - Overførsel til 2019

Mail af 31-01-2019 fra Annisse MR.
 
Tekst fra mail:
"Overførte anlægsmidler iht. godkendt regnskab
2017 er 204.625 kr.
Provstiudvalget ønskede, at de 50.000 kr. til afdrag
på stiftsmidler skulle videreføres og bruges i 2018.
Jeg har derfor rettet primo for anlægsmidler 2018 til
254.625 kr.
 
Provstiudvalget har jfr. referat af 22.1.19 godkendt
konvertering af de 50.000 kr. til ”Indvendig maling af
kirken”. Ligeledes har i godkendt konvertering af
overskud på ”kalkning af kapel” og ”Indkøb af
traktor”.
 
De 25.000 kr. fra solfiltrene konverteret til vinduer
iht. svar fra PU 23.2.2018.
PU godkendte 18.046 til vinduerne og resten skulle
have dækket underskud på diverse anlægsarbejder,
men da disse blev afsluttet i 2017 og underskuddet

Videreførelse af kr. 375.062 fra 2018 til 2019
godkendes.
 



dækket af de frie midler, håber jeg, at i kan
godkende at 25.000 kr. går til vinduerne. Alternativt
skal jeg overføre dem til de frie midler (kolonne G)
 
Menighedsrådene ønsker således at videreføre
375.062 kr. fra 2018 til 2019.
 
Maling af kirkevinduer: Vi er i gang med at spare
sammen til det!
Kalkning af Tårn:        Planlagt til forår 2019
Mursten ved kirkedør:   Laves i forbindelse med
kalkningen
Varmeanlæg:             Planlagt til forår 2019
Ryghække:               Ikke udskiftet pga af tørke i 2018
– planlagt til forår 2019
 
(vedtaget på menighedsrådsmøde den 23. januar
2019)"
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Annisse MR (2018 - 12840)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Annisse MR (2018 - 12840)

Bilag:
Anlægsskema Annisse, 2018 Annisse Styring
anlægsaktiviteter, SV Anlægsskema Annisse

13 - Blistrup MR - Ansøgning om konvertering og
frigivelse

Mail/ansøgninger af 01-02-2019 fra Blistrup MR.
Besluttet på MR-møde d. 31-01-2019.
 
1)
Vedr. første ansøgning:
- Ubrugte anlægsmidler i note 12 ønskes overført til
2019.
- Kr. 250 af overskud på Kr. 1.321 på projekt 2, Rep.
af kældertrappe ved præstegård, ønskes overført til
projekt 9, Etablering af beplantning indvendig langs
pudset kirkegårdsmur.
- Resten af overskuddet kr. 1.071 ønskes overført til
projekt 7, Udbedring af kirkegårdens stier og veje
med fast belægning.
 
2)
Vedr. anden ansøgning:
På konto 721140 Likviditet stillet til rådighed af
provstiet, står kr. 270.279,50. MR har ønske

Der godkendes overført kr. 245.649 fra 2018 til 2019.
 
1)
Vedr. styrings skemaets note 11 "Afsluttede
anlægsarb.".
Provstiudvalget beder om forklaring på overskud på
kr. 361.669 på projekt 1 Renovering af kirken.
Første ansøgning genbehandles derefter.
 
2)
Anden ansøgning godkendes.
 
 



om frigivelse af kr. 176.700,63 heraf til etablering
af et kontor til organist, kirketjener og kirkesanger.
 

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

Bilag:
Fra Blistrup MR til PUs behandling, Første brev af
2019-02-01 til PU fra Blistrup MR, Andet brev af
2019-02-01 til PU fra Blistrup MR, Blistrup;
anlægsoversigt årsafslutning 2018 (foreløbig version
af styring af anlægsaktiviteter)

14 - Gilleleje MR - Ansøgning om konvertering

Mail af 18-01-2019 fra Gilleleje MR.
 
Tekst fra mail:
"Gilleleje Menighedsråd fremsender vedlagt skema
for styring af anlægsaktiver 2018. 
Menighedsrådet har på møde den 16. januar 2019
behandlet anlægsarbejderne - Der henvises til punkt
2 i mødereferatet.
Menighedsrådet ansøger herefter om, at
nettooverskud kr. 222 overføres til driften i 2018."
 
Oplysning modtaget fra regnskabsfører:
Der er en teknisk fejl i styringsskemaet, idet udgifter
anvendt til Gitterport og Gasbrænder hhv. kr. 34.084
samt kr. 12.150 ved fejl er anført i note 1 og
ikke note 10. Fejlen er uden betydning for beløbet i
note 12.
 
 

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

Bilag:
anlægsarbejder 2018, Styring af anlægsaktiviteter
31.12.18

Siden udsendelse af dagsorden er Styring
anlægsaktiviteter modtaget med tilrettet note 1 og
10.
 
Godkendes som ansøgt.
 
 

15 - Helsinge MR - Overførsel til 2019

Mail af 28-01-2019 fra Helsinge MR.  Ansøgning og
skema vedr. videreførsel af uforbrugte anlægsmidler
2018. 
 

Godkendes som ansøgt.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.
 



Tekst fra ansøgning:
"Med henvisning til vedhæftede skema skal jeg på
vegne af Helsinge Menighedsråd anmode om
videreførelse af uforbrugte anlægsmidler vedr.
færdiggørelse af NØ-kirkegård, renovering af køkken
i sognegård, tilbygning sognegård, indvendig
kalkning af kirke samt etablering af udvendig trappe
præstebolig, i alt kr. 1.285.444, idet disse
anlægsarbejder ikke er færdiggjorte.
Det skal beklages, at det ikke har været muligt at
igangsætte/afslutte nævnte anlægsarbejder, men
det kan oplyses, at der af førnævnte overførsler er
igangsat arbejder for kr. 1.085.444, som vil blive
afsluttet i 2019.
Styringsskemaet har været forlagt og godkendt af
Menighedsrådet på dets ordinære møde d. 23.
januar 2019."
 

 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Helsinge MR (2018 - 12815)

Bilag:
Ansøgning PU anlægsmidler 2018, 2018 Styring
anlægsaktiviteter Helsinge

16 - Ramløse MR - Overførsel til 2019

Mail af 31-01-2019 fra Ramløse MR.
 
Tekst fra mail:
"Hermed anlægsskema for Ramløse kirkekasse med
de ønskede overførsler fra 2018 til 2019:
 
Menighedsrådet vil gerne videreføre 489.493 kr.
 
Kirketårn:               Udføres april 2019
Renovering af sakristi: Udføres i forbindelse med
tårn
Stengærde:              Mangler kun afslutning
kirkegårdsmur – færdiggøres når vejret er til det
Grater og sokkel:       Blev forsinket - udføres maj
2019
Staudebed ved fællesgrav:       Udskudt pga sidste års
tørke!
 
(vedtaget på menighedsrådsmøde den 23. januar
2019)"
 

Godkendes som ansøgt.
 



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

Bilag:
Anlægsskema Ramløse 2018, Ramløse 2018Styring
anlægsaktiviteter

17 - Villingerød MR - Ansøger overførsel til 2019

Mail af 25-01-2019 fra Villingerød MR.
Ubrugte anlægsbeløb på uafsluttede arbejder i note
12 på Styring anlægsaktiviteter ønskes overført til
2019.
 
 
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Villingerød MR (2019 - 6112)

Bilag:
Scan0329

Der godkendes videreførsel af kr. 1.048.061 fra 2018
til 2019.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.
 
 

18 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøgning om
konvertering og overførsel til 2019

1)
Mail fra Frederiksværk-Vinderød MR af 01-02-2019,
med skemaet Styring anlægsaktiviteter samt brev
med listede ubrugte anlægsmidler der ønskes
overført til 2019.
 
 
Mail fra Frederiksværk-Vinderød MR af 07-02-2019
med 2 x ansøgninger af 06-02-2019:
2)
Tekst fra ansøgning:
"Konvertering af anlægsbeløb. Belysning ved
Vinderød Kirkegård p-plads.
Frederiksværk-Vinderød sogns menighedsråd har for
anlægsbudget 2019 fået afsat kr. 40.000 til
”Etablering af lamper på p-plads ved Vinderød
Kirke”.

På synstidspunktet var der regnet med, at
kirkegårdens personale skulle stå for gravearbejdet,
hvorfor prisen blev sat herefter. Det har
efterfølgende vist sig, at det ikke er formålstjenligt
selv at udføre gravearbejdet, hvorfor der er
indhentet tilbud på det samlede anlægsarbejde. Der

1)
Der godkendes videreførsel af kr. 1.480.277 fra 2018
til 2019.
 
2)
Vedr. konvertering ifm. Vinderød kirkegårds p-plads.
Der godkendes konvertering af kr. 45.000 fra
opsparing anlæg kirkegården, til belysningsprojekt
ved Vinderød kirkegårds p-plads.
Det bemærkes at denne konvertering vedrører
regnskab 2019.
 
3)
Vedr. lydanlæg Vinderød kirke.
Provstiudvalget ønsker sagen belyst af
menighedsrådet. Ubrugte anlægsmidler på styrings
skema 2018 modsvarer ikke ansøgningens beløb.
 
Ansøgningen genbehandles derefter.
 
 



er desuden kommet et stærkt ønske om, at der på
den del af strækning der graves ved stien til
konfirmandstuen også opsættes belysninger her. Det
er derfor nu medtaget i projektet, da det er billigere
end at udføre det på et senere tidspunkt. Der er for
nuværende ingen belysning på stien og den del af p-
pladsen, der er omfattet af projektet.

Der er indhentet flere tilbud på arbejdet, og laveste
pris er på ca. 85.000 kr. incl. moms.

Vi anmoder om, at finansieringen kan ske ved, at der
af de pr. 01.02 2019 opgjorte uforbrugte
anlægsmidler for ”Opsparing anlæg kirkegården på
kr. 155.306” overføres 45.000 kr. til
belysningsprojektet, der herefter vil udgøre kr.
85.000."
 
3)
Tekst fra ansøgning:
"Konvertering af anlægsbeløb.
Frederiksværk-Vinderød sogns menighedsråd har for
anlægsbudget 2019 fået afsat kr. 150.000 til
”Udskiftning af lydanlæg Vinderød Kirke”. 
Der er nu indhentet to tilbud på arbejdet, og
desværre viser det sig, at genbruget ikke er så stort
som forudsat, hvilket gør, at omkostningerne for at
få bragt anlægget op på tidssvarende standard
niveau beløber sig til kr. 202.000 incl. moms. 
Vi anmoder om, at finansieringen kan ske ved, at der
af de pr. 01.02 2019 opgjorte uforbrugte
anlægsmidler for ”Kirkebænke og hynder til
Vinderød Kirke” med kr. 35.904 og ”Lugtgener toilet
kirkegårdskontor” af en ikke disponeret rest på kr.
21.111 overføres til sagen. Ved en godkendelse af de
ansøgte overførsler vil rådighedsbeløbet til
”Udskiftning af lydanlæg Vinderød Kirke” herefter
udgøre kr. 207.015." 

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

Bilag:
Brev for overførsel af anlægsmidler til 2019, Styring
af anlæg 2018 overført til 2019, Punkter til
provstiudvalgsmøde, Provsti ansøgning konvertering
til belysning kiregårds p-plads 2019, Provsti
ansøgning konvertering til lydanlæg 2019

19 - Melby MR Ansøgning om konvertering af
overskud

Overskud på afsluttede arbejder kr. 6.037
godkendes konverteret til drift. 
Styring anlægsaktiviteter bedes opdateret og



Mail af 18-01-2019 fra Melby MR.
 
Tekst fra ansøgning:
"Vedr. Ansøgning om godkendelse for konvertering
af overskud på anlægsarbejder
Vedlagt fremsendes Melby Kirkes anlægsoversigt for
2018 til godkendelse.

Anlægsskemaet indeholder allerede afdragsbetaling
på de to stiftslån pr. 31/12 2018.

Samlet set udviser anlægsarbejder udført i 2018 et
overskud på alt 6.037 kr. som ønskes overført til
drift.

Ønsket skal ses på baggrund af, at menighedsrådet
har afholdt konsulentydelser for 141.311,25 kr.
(efter delvis momsfradrag) over driften på
udarbejdelse af kirkegårdsplan.

Skemaet indeholder desuden ønske om anvendelse
af overskydende anlægsmidler for i alt 35.924 kr. fra
projekt 1, 2 og 3 til anvendelse på projekt 4 og 5,
hvor der er underskud. Underskuddet skyldes
primært, at der i forbindelse med gennemførelse af
projekt 4 (Præstegårdens nye køkken) blev
konstateret ulovligt/kassabel el og ekstra arbejde
ved opretning af gulv). Underskuddet på projekt 5
(Maling af Sognegårdens store og lille sal) skyldes
beslutning om ekstraarbejde ved udvendig maling af
Sognegårdens støbejernsvinduer."
 

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

Bilag:
Vedr. Ansøgning om godkendelse for konvertering af
overskud på anlægsarbejder, Anlægsoversigt Melby
2018 20181219, PU-ansøgning

fremsendt til provstiet.
 
 

20 - Torup MR - Ansøgning om konvertering og
overførsel

Mail af 30-01-2019 fra Torup MR.
Besluttet på MR-møde d. 30-01-2019.
 
- Underskud på afsluttede anlægsarbejder kr. 250
ønskes dækket af driften.
- Overskud på de afsluttede anlægsarbejder ønskes
konverteret til projektet, KGK Projektering af nye

Konvertering og overførsel fra 2018 til 2019
godkendes som ansøgt.
 
Styring anlægsaktiviteter viser underskud på afdrag
til lån på kr. 16.667, som bedes belyst yderligere.
Herefter behandles skemaet endeligt.
 
 



graverfaciliteter.
- Beløb på uafsluttede anlægsarbejder i note 12 på
Styring anlægsaktiviteter ønskes overført til 2019.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Torup MR (2018 - 36031)

Bilag:
overførsel af midler til 2019, 2018 Styring
anlaegsaktiviteter

21 - Helsinge MR - Ansøgning om tilbygning til
Helsinge sognegård

Mail af 07-02-2019, med ansøgning af 06-02-2019 fra
Helsinge MR.
 
Der ansøges om igangsætningstilladelse for
tilbygning til sognegården, og finansiering af samme.
Byggeriet omfatter tilbygning med 46,5m2
i grundplan, med samtidig udvidelse af 1. sal.
Byggeriet ønskes udført i perioden marts-september
2019.
Byggetilladelse er udstedt af Gribskov kommune.
Geotekniske undersøgelser er udført.
Der er indhentet 3 tilbud.
 
Samlet pris kr. 1.371.250 inkl. moms for lavest
bydende.
 
Finansieringsplan:
Anlægsmidler iht. bevilling kr. 600.000
Rådighedsbeløb PU kr. 452.035
Frie midler kr. 319.215
I alt kr. 1.371.250
 

Sager:
Helsinge MR - Tilbygning til Helsinge sognegård
(2019 - 6183)

Bilag:
Helsinge sogn ansøgning tilbygning

Godkendt som ansøgt.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.
 

22 - Vejby MR - Tilbagebetalt likviditetslån fra 2016

Orienteringspunkt:
 
Fra Vejby kirkekasse er d. 27-12-2018 modtaget kr.

Taget til efterretning. 
 



500.736, tilbagebetaling af likviditetslån til
Renovering af præstegård, bevilget af PU d. 14-12-
2016.
 

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

Bilag:
Message

23 - Kirkeistandsættelsesordningen -
Ansøgningsfrist 1. marts

Orienteringspunkt:
 
KMs DAP nyhed af 01-02-2019.
Ansøgningsfrist til Kirkeistandsættelsesordningen
er 01-03-2019. Det er et krav, at projektet allerede ér
godkendt af en folkekirkelig myndighed/stiftet.
 
Ingen ansøgninger er modtaget.
 
(ingen bilag)

Taget til efterretning. 
 

24 - Eventuelt

Modtagne tilbud om diverse fra forskellige udbydere
er udsendt til PU.
 

Formanden orienterede om at han havde godkendt
godtgørelse af kr. 1195 for Ejvind Hartmunds
deltagelse i kirkegårdskonference på Nyborg Strand.
 

Frederiksværk Provsti – Møder - 19-02-2019, 18:30



Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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