
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190328 - d. 28-03-2019 kl. 18:30 til 22:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - PUK regnskab 2018

PUK regnskab 2018 skal resultatdisponeres
og godkendes, samt afleveres fra Økonomiportalen. 
Inden afleveringen skal Kirke-skoletjenestens
underskrevne regnskab tilføjes som bilag til PUK-
regnskabet.
 
Materiale er udsendt separat.
(ingen bilag)

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)

Bilag:
PUK+KST regnskab 2018 - skal laves færdig og
godkendesafleveres på PU mødet d. 283

Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Regnskab 2018, Afleveret d. 28-03-2019 18:47

Godkendt.
 

3 - Budget 2020 - Foreløbige driftsrammer

Fastsættelse af de foreløbige driftsrammer for
budget 2020.
 
Udgift der kan have betydning for driftsrammerne:
Som følge af den nye ferielov  indefryses 4 måneders
ferie i 2019, og 8 måneder i 2020.
 
Stiftsrådet har fastsat rentesatserne for 2020:
Udlån 1,25 %
Indlån 1,20 %
 
(ingen bilag) 

Sager:
Budget - Frederiksværk provsti Budget 2020 (2019 -
7299)

De foreløbige driftsrammer udmeldes med en
stigning på 0 %.
Menighedsrådene bedes være opmærksomme på
konsekvenserne af den nye ferielov, som har
indvirkning fra 01-09-2019.
 



Bilag:
Blankt sagsark.

4 - LM personalekonsulent Fase 1 - Opstart og
analyse

Mail af 01-03-2019 fra Landsforeningen.

Uddrag af mailtekst:
"Hermed en bekræftelse på at vi iværksætter et
samarbejde jf. det fremsendte tilbud. Vi glæder os
meget til at samarbejde. Vi har følgende forslag til
datoer: 
Opstartsmøde og præsentation af konsulenter d. 21.
maj 2018 inkl. kursus om arbejdsgiverrollen i praksis
Møde i uge 33 eller fx 29/8 om analyse."
 

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

Bilag:
VS Tilbud

Landsforeningens udmeldte datoer er i 2019, ikke
2018!
 
Taget til efterretning.
 

5 - Torup MR - Ansøger børnekonfirmandrefusion

Brev af 05-03-2019. Torup MR ansøger refusion for
afholdt børnekonfirmandhold i 2018. I alt kr.
7.047,67.
 

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

Bilag:
ansøgn.børnekonfirmander-2018

Godkendt. Beløbet overføres til kirkekassen.
 
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.

7 - Ølsted MR - §7a stk. 2 Ansøgning Sikring af
gravsten m.m.

Ansøgning af 03-03-2019. Ølsted MR ansøger
dækning via §7a, stk. 2 til udgift for sikring af
gravsten, samt til sætningsrevner i Rytterskolen. I alt
kr. 67.250.
 
Tekst fra ansøgning:
"Vedr.: Akut ansøgning om anlægsmidler på i alt

Godkendt. Beløbet overføres til kirkekassen.
 



67.250 kr.
Menighedsrådet ansøger herved om ovennævnte
midler til dækning af følgende:
Renovering af revner og sætningsskader i
Rytterskolen:   5.250 kr.
Renovering af egne gravsten incl. flytning til 
mur*) 62.000 kr.
I alt    67.250 kr.
===========================================
=============
*) På Menighedsrådsmødet 29.11.2018 godkendte
menighedsrådet at ansøge om bevilling til dækning
af usikre gravsten. Vi godkendte med et flertal
tilbuddet fra Danske Stenhuggerier på 62.000 kr. incl.
moms. og incl. flytning langs kirkemuren.
Forinden havde vi fået et påbud fra Arbejdstilsynet
om at sikre vores gravsten.
Da vi endnu engang har fået et påbud fra
Arbejdstilsynet om at sikre vores gravsten, kan vi
ikke mere sidde dette overhørigt. Og da vi ligeledes
fra Arbejdstilsynet har modtaget en ”trussel” om at
blive politianmeldt, mener vi, at det haster.
Såfremt vi ikke får midler til at sikre vores gravsten,
vil der blive påsat rød/hvide bånd omkring alle de
gravsten/gravminder, der ikke er sikret, og meddele
ved synlig skiltning ved vores to indgange, at vores
gravminder er i fare for at vælte.
Ovennævnte brev er godkendt på
Menighedsrådsmødet 28. februar 2019"
 

 

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

Bilag:
SMF 22019022813110, hasteansøgning om ekstra
midler fra provstiet

8 - Blistrup MR - Ny kirkegårdsvedtægt til
godkendelse

Brev af 04-03-2019. Blistrup MR fremsender ny
kirkegårdsvedtægt til provstiudvalgets godkendelse
og upload til GIAS.
Vedrører 2. brev. 
 

Sager:
Vedtægt Blistrup Kirkegårdsvedtægt -udvalg m.v.

Godkendt.
 



(2019 - 8451)

Bilag:
3 breve af 04-03-2019 fra Blistrup MR til PU, Andet
brev af 2019-03-04 til PU fra Blistrup MR, Vedtægt
for Blistrup Kirkegård af 28. februar 2019

9 - Blistrup MR - Fast belægning på kirkegårdens
stier og veje

Brev af 04-03-2019. Vedrører brev 3 af 3.
Blistrup MR fremsender projektbeskrivelse for
Udbedring af belægning på kirkegårdens stier og
veje til provstiudvalgets videre behandling (herunder
fremsendelse til kirkegårdskonsulenten).
 
Oversigtskort over kirkegården er vedlagt.
Finansiering er oplyst som:
Anlægsbudget 2019: Kr. 576.800
Anlægsbudget 2018: kr. 119.899
 

Sager:
Kirkegård Blistrup - Udbedring af stier og veje med
fast belægning (2019 - 8471)

Bilag:
3 breve af 04-03-2019 fra Blistrup MR til PU, Tredje
brev af 2019-03-04 til PU fra Blistrup MR, Blistrup;
projekt 7, projektbeskrivelse af 01-03-2019, Blistrup;
projekt 7, oversigtskort af 01-03-2019

Andragendet til provstiudvalget læses som, at der
endnu ikke er accepteret et tilbud, eftersom det først
kan iværksættes, når kirkegårdskonsulentens
udtalelse samt tilladelser foreligger. 
Af hensyn til de hensatte midler, ønsker
provstiudvalget en nærmere redegørelse for
tidshorisont på fase 2. 
 

10 - Esbønderup MR - Ansøgning vedr. renovering af
tårnur samt økonomi

Ansøgning af 07-03-2019 fra Esbønderup MR.
- Ad tjenestevejen fremsendes projekt for
Renovering af Esbønderup kirkes tårnur, til
provstiudvalgets og stiftets behandling og
godkendelse.
- Ansøgning vedr. finansieringen.
 
Mailtekst fra ansøgningen:
"Vedlagt finder du et tilbud samt beskrivelse af
reparation af kirke uret i Esbønderup. Det var syns
sat i 2018 og vi vil gerne i gang med det. Da uret er
gammelt skal Stiftet sige god for projektet.
Måtte jeg bede Provstiet om at videresende
projektbeskrivelsen til Stiftet med en anbefaling
således at sagen sættes i gang.
Da tilbuddet er fra 2017, er det forventeligt at prisen

Fremsendes til stiftsøvrigheden med anbefaling.
 
Elses Korsholm deltog ikke ved behandlingen. 



for opgaven er steget. Kan vi få tilladelse til at
afregne denne mér pris over de frie midler?"

Sager:
Kirke Esbønderup - Renovering af tårnuret (2019 -
9004)

Bilag:
Reparation af kirke ur, 20190306094417143

11 - Blistrup MR - Genbehandling af konvertering og
overførsel til 2019

Genbehandling af Blistrup MRs ansøgning "Første
brev" af 01-02-2019 om overførsel og konvertering.
Som bilag til punktet ses:
- Delreferat fra PU mødet 19-02-2019.
- Det berørte "Første brev" af 01-02-2019 om
overførsel og konvertering samt Styring
Anlægsaktiviteter af 01-02-2019.
- "Første brev" af 04-03-2019 med forklaring samt
rettelser, som svar til PU, inkl. nyt ønske om
konvertering. Derudover har MR vedlagt nyt Styring
Anlægsaktiviteter af 04-03-2019. 
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190219, 3 breve af
04-03-2019 fra Blistrup MR til PU, Første brev af
2019-03-04 til PU fra Blistrup MR, Blistrup; foreløbig
anlægsoversigt årsafslutning 2018; version af 04-03-
2019, Aktdokument, Første brev af 2019-02-01 til PU
fra Blistrup MR, Blistrup; anlægsoversigt
årsafslutning 2018 (foreløbig version af styring af
anlægsaktiviteter)-1

Kr. 607.568 godkendes videreført til 2019.
 

12 - Esbønderup MR - Ansøger konvertering og
overførsel til 2019

Mail af 24-02-2019. Esbønderup ansøger overførsel
og konvertering. Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Tekst fra ansøgning:

Kr. 1.012.512 godkendes overført til 2019.
 
 



"Jeg vil gerne anmode provstiet om at overføre de
anlægsmidler der står i kolonne på anlægsskemaet
(note 12) til 2019. Derudover vil jeg gerne anmode
om at de 8.500 i kolonne 11 (afsluttede
anlægsarbejder) overføres til de frie midler."
 
 

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

Bilag:
Overførsel af midler til 2019, 2018 Styring
anlaegsaktiviteter - Esbønderup

13 - Frederiksværk-Vinderød MR - Genbehandling af
konvertering vedr. Lydanlæg til Vinderød kirke

Mail af 22-02-2019 fra Frederiksværk-Vinderød MR.
Uddybende forklaring til ansøgning af 06-02-2019.
 
Mailteksten:
"Ved PU mødet den 19.02.2019 under dagsordens
punkt 18, dettes underpunkt 3 blev det besluttet, "
PU ønsker sagen belyst af menighedsrådet. Ubrugte
anlægsmidler på styringsskema 2018 modsvarer ikke
ansøgningens beløb."
Til besvarelse kan vi oplyse, at PU ved sit møde den
22.01.2019 under punkt 14 godkendte 175.000 kr.
overført fra bevillingen lugtgener til kirkekalkning.
Det er de resterrende 21.111 kr. på denne sag, der
nu anmodes om overførsel af, så der ikke resterer
mere på denne sag, af de pr. 1. januar 2019
overførte kr. 196.111."
 
 

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

Bilag:
PU møde februar punkt 18, Delreferat fra møde PU
møde 20190219, Styring af anlæg 2018 overført til
2019

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til den
fremsendte redegørelse.
Ansøgt konvertering i forbindelse med "Lydanlæg
Vinderød kirke" ansøgt og behandlet på PU mødet d.
19-03-2019 godkendes.
 
 



14 - Græsted MR - Ansøgninger om konvertering

3 x breve af 06-03-2019. Græsted MR ansøger
konverteringer.
 
1) Overskud fra Vinduer i præsteboligen, kr. 12.178,
ansøges konverteret til MRs frie midler.
 
2) Underskud fra optimering af præstetavler, kr.
12.504,43, ansøges dækket af MRs frie midler.
 
3) I B2017 blev afsat kr. 67.000 til Glasdøre i
våbenhus. MR har imidlertid valgt en varmeblæser i
stedet. Overskuddet kr. 62.001 ansøges konverteret
til Udskiftning af mekanisme vedr. kirkeklokkerne.
Tilbud på selve det nye anlæg på kr. 43.700 er
vedlagt. Dertil kommer udgifter til diverse
håndværkere m.fl.
 
 
 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Græsted MR (2018 - 39592)

Bilag:
Kopi af Afstemning af anlægsbevillinger Græsted
2018, scan0088, scan0087, scan0086

Returneres til menighedsrådet, idet skema for
styring anlægsaktiviteter ikke hænger sammen med
de fremsendte ansøgninger.
Tilrettede ansøgninger/tilrettet styring
anlægsaktiviteter bedes genfremsendt til
behandling.
 

15 - Kregme MR - Ansøger Konvertering af overskud

Brev af 28-02-2019 fra Kregme MR samt Styring
Anlægsaktiviteter.
 
Uafsluttede arbejder ønskes overført til 2019.
Samlet over- og underskud på afsluttede arbejder, i
alt overskud på kr. 107.978, ansøges konverteret til
enten drifts- eller anlægsbudget 2019.
 
 

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

Bilag:
S28C-119022817320, SV Konvertering af anlæg, KR
Anlægsoversigt 2018

Kr. 107.978 godkendes konverteret til driften.
Kr. 224.881,25 godkendes overført til 2019.
 



16 - Mårum MR - Ansøger konvertering og
overførsel til 2019

Brev af 27-02-2019. Mårum MR ansøger
overførsel samt konvertering. Styring
anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Tekst fra ansøgning:
"Overførsel af ubrugte anlægsmidler:
Mårum menighedsråd ansøger om at videreføre kr.
476.017 fra anlægsbudgettet 2018 til 2019.

• Ryghynder til kirkebænke: kr. 139.588 ønskes
overført.
Beløbet ønsker menighedsrådet at anvende til
maling af kirkebænke, alter og rammen på
alterbilledet jvnf. beslutning på menighedsrådsmøde
d. 27.02.2018. Vi afventer pt. rapport fra National
Museet, der skal indgå i den samlede beskrivelse af
projektet til Stiftet.

• Kalkning af kirken, rep. af sokkel på kirke og kapel
samt kalkning af kapel i alt kr. 202.563 ønskes
overført til kalkning af kirke, kapel og rep. af sokkel i
2019. Besluttet på menighedsrådsmøde d. 26. feb.
2018.

• Nye stole, nyt gulv og ny finer på borde i
sognestuen, ialt kr. 58.866 ønskes overført til
etablering af depot/vaskerum i forbindelse med
etablering af kontor i sognestuen. Besluttet på
menighedsrådsmøde d. 26. feb. 2018

• Nye vinduer og døre: kr. 75.000 ønskes overført til
etablering i 2019. Besluttet på menighedsrådsmøde
d. 26. feb. 2018"
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Mårum MR (2018 - 8809)

Bilag:
Overførsel Mårum, Menighedsrådsmøde rsdag d
26.2.19, Anlægsaktiviteter 2018 (2), Overførsel af
ubrugte midler 2018 til 2019

Konvertering samt overførsel til 2019 godkendes
som ansøgt.
 

17 - Søborg MR - Ansøger overførsel til 2019

 Mail af 26-02-2019 med ansøgning af 20-02-

Kr. 625.032 godkendes overført til 2019. 
 



2019. Søborg MR ansøger overførsel til 2019. Styring
Anlægsaktiviteter er vedlagt.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Søborg MR (2018 - 11764)

Bilag:
søb.anlæg.sty.18.26022019

18 - Ølsted MR - Ansøger konvertering og overførsel
til 2019

Mail af 04-03-2019 med brev af 08-02-2019 samt
brev af 03-03-2019 fra Ølsted MR.
Mailtekst:
"Vedlagt to breve fra Ølsted Menighedsråd som
aftalt med revisor Ejjvind og KAM.Alt er godkendt af
Menighedsrådet på mødet 28.2.2019."
 
Brev af 08-02-2019, der ansøges:
Samlet underskud på afsluttede anlægsprojekter kr.
1.093,15 ansøges overført til drifts- eller
anlægsbudget 2019.
Uafsluttede projekter ønskes overført til 2019.
 
Brev af 03-03-2019:
Ansøgningstekst:
"Vedlagt en opgørelse over, hvad vi forventer kan
konverteres fra anlægsmidler til driftsmidler i 2019
ifølge aftale med revisor Ejvind. 
Anlægsmidler                                     til                      
driftsmidler
Forbedring af fællesgrav                                             
10.000 kr. afventer                                                       
10.000 kr.
 
Renovering af baglågen
10.000 kr. afventer                                                       
10.000 kr.
 
Alterkalken blev billigere   
50.000 kr. minus 22.000 kr.                                          
28.000 kr.
 
Bortfræsning af stub 15.000 kr. afventer                      
15.000 kr.
 
Udv. kalkning af Rytterskolen
opsparet 40.000 kr.                                                       
22.000 kr.

Kr. 475.489,55 godkendes overført til 2019. Heraf
godkendes kr. 95.000 overført til driften i 2019.
 



 
Div. kalkning 30.000 kr.                                                
10.000 kr.
 
I alt overført til driftsmidler                                        
95.000 kr.
Ovennævnte er godkendt på menighedsrådsmødet
den 28. februar 2019."
 

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

Bilag:
ØL Anlægsstyring 2018, Vedr. Ubrugt midler samt
overførelse af anlægsmidler til driftsmidler (Ølsted),
ubrugte midler, overførelse af anlægsmidler til
driftsmidler 2019

19 - Kirkegårdstakster - Opfølgning på forslag vedr.
gravsteder i provstiet

Opfølgning på emnet om gratis gravsteder, fra hhv:
PU mødet d. 22-01-2019
Kirkegårdenes ERFA-møde d. 05-02-
2019
Formandsmødet d. 21-02-2019

 
 
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190122

Der udvælges et antal kirkegårde, som anmodes om
oplysninger om indtægter for erhvervelse
af gravsteder for 2018. 
 

20 - Revisionsprotokollat 2017 - Vedr. Vejby MR

Orienteringspunkt:
 
Som svar på provstiets anmodning til provstirevisor
om at overføre Vejby kirkekasses protokollat 2017 til
Dataarkivet, så provstiudvalget kan færdigbehandle
regnskabet og offentliggøre det iht. cirkulære,
har provstirevisor d. 19-02-2019 oplyst provstiet, at
der endnu ikke er udarbejdet et endeligt

Taget til efterretning.
 



revisionsprotokollat for Vejby kirkekasse. De er ved
at indhente de manglende oplysninger til
udarbejdelsen.
 

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

Bilag:
Re Anmodning til provstirevisor - om at overføre
Vejby kirkekasses revisionsprotokollat 2017 til
Dataarkivet (STPR F2 385750)

21 - Provstikontoret - Ibrugtagningstilladelse fra
kommunen

Orienteringspunkt:
 
Kommunen har d. 25-02-2019 fremsendt
ibrugtagningstilladelse for provstikontoret.
Uddrag fra godkendelsen:
"Færdigsyn er foretaget den 20.11.2018 og
supplerende oplysninger om installation af
røgalarmer er modtaget den 25.02.2019."
 

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

Bilag:
Færdigsyn, Bygningsmyndighedens
ibrugtagningstilladelse, Ibrugtagningstilladelse. (5)

Taget til efterretning.
 

22 - Stiftet til Ølsted MR - Afgørelse på klage vedr.
ligningsmidler

Orienteringspunkt:
 

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

Bilag:
Biskop til MR Ølsted, Svar på klage fra Ølsted
menighedsråd, Svar til Helsingør stift vedr klage fra 3
medlemmer af Ølsted menighedsråd 20190208

Taget til efterretning.
 



23 - Gilleleje MR - Detailprojekt for Gilleleje Lyset

Orienteringspunkt:
 
Mail af 21-02-2019. Gilleleje MR har
fremsendt detailprojekt for Gilleleje Lyset iht. Stiftets
ønske af 22-09-2017.
 
Mailtekst:
"Hermed fremsendes via Frederiksværk Provsti
vedhæftede projektforslag til etablering af Gilleleje
Lyset i Gilleleje kirke til godkendelse i Helsingør Stift.
Som det fremgår af materialet er en række detaljer
uddybet og ændret i forhold til tidligere
skitseforslag. Det samlede projektforslag blev
enstemmigt vedtaget på menighedsrådsmødet den
20. februar 2019. Forudsætningen for projektets
realisering er fuld finansiering via fondsmidler.
Såfremt projektforslaget kan godkendes skal der
udarbejdes totalrådgiveraftale og søges midler hos
et af de store
fonde.
Vi står naturligvis til rådighed med supplerende
oplysninger og møde med Helsingør Stift og dets
konsulenter."
 
Info:
Provstiudvalget har d. 08-03-2016 fremsendt det
oprindelige skitseprojekt, der finansieres af
fondsmidler, til Stiftsøvrigheden med anbefaling,
ESDH sagsnr. 1128.
Stiftet har d. 05-01-2017 godkendt skitseprojektet.
Stiftet har d. 22-09-2017 ønsket fremsendelse af
detailprojekt.
Provstiudvalgets formand har på baggrund af
ovenstående videresendt detailprojektet til
Stiftsøvrigheden med anbefaling.
 

Sager:
Kirke Gilleleje - Gilleleje Lyset - Ændring af
kirkerummet (2018 - 41017)

Bilag:
projektforslag Gilleleje Lyset,
PROJEKTFORSLAG_Gillelejelyset_2019,
GILLELEJELYSET-
IndikativGrundbelysningsplan_BilagB,
VisualiseringerGillelejelyset_BilagA

Taget til efterretning.
 

2019 - 7412 - Frederiksværk Provsti – Møder 28-03-2019, 18:30



Birgit Sommer (Frederiksværk
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Ejvind Hartmund (Frederiksværk
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Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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