
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190430 - d. 30-04-2019 kl. 16:00 til 23:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Synsprotokoller 2019 gennemgås

Provstiets bygningssagkyndige deltager under
behandling af dette punkt.
 
Modtagne Synsrapporter samt Oversigtsskemaer til
synssager er udsendt separat inden mødet.
 
 

Sager:
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)

Bilag:
Aktdokument, Kirkekassernes Synsprotokoller 2019 -
Del 3 - 6 stk., Kirkekassernes Synsprotokoller 2019 -
Del 4 - 1 stk., Kirkekassernes Synsprotokoller 2019 -
Del 1 - 5 stk.

Synsudskrifterne godkendtes i forhold til de
besluttede ændringer og bemærkninger, såfremt de
kan indeholdes i ligningsbeløbet.
Ændringer skal indarbejdes i foreløbigt budget inden
aflevering.
 
Generelt vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal
Nationalmuseet kontaktes inden synsudsættelse,
ligesom der skal forelægges en begrundelse samt
udføres en oversigt over den forventede
energibesparelse.
 
Nedenstående henviser til synsnumre på
"Oversigtsskema til synssager".
 
Menighedsråd i Halsnæs kommune:
 
Frederiksværk-Vinderød:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 4 - Flygel sognegården. Afvises.
 
Per Løth deltog ikke ved behandlingen.
 
Kregme:
Ingen bemærkninger.
 
Melby:
(Har kun afleveret synsrapport)
Kirken:
Synsnr. 1 - Udskift af vaskemaskine og tumbler.
Henvises til drift.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - ny tårndør, råd. Henvises til drift.
Synsnr. 2 - Omlægning af kirkegård afd. A. Udsættes.
Synsnr. 3 - Omlægning af kirkegård afd. D. Udsættes.



 
Præstebolig:
Synsnr. 2 - Træ på gårdsplads. Henvises til drift.
 
Torup:
Kirken:
Synsnr. 2 - LYK maling kirken indvendig. Reduceres til
kr. 50.000.
 
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.
 
Ølsted:
Ingen bemærkninger.
 
Menighedsråd i Gribskov kommune:
 
Annisse:
 
Kirken:
Synsnr. 1 - Forsatsruder. Afvises.
vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal Nationalmuseet
kontaktes inden synsudsættelse, ligesom der skal
forelægges en begrundelse samt udføres en oversigt
over den forventede energibesparelse.
 
Blistrup:
 
Kirken:
Synsnr. 1 - Forsatsruder. Afvises.
vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal Nationalmuseet
kontaktes inden synsudsættelse, ligesom der skal
forelægges en begrundelse samt udføres en oversigt
over den forventede energibesparelse.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - Udskiftning/etablering af belysning
kirkegården. Afvises.
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 - Belægning v/sogne- og præstegård samt
etabl. ny udvendig belysning v/præstegård, afvises.
Synsnr. 2 - Ændr. af opvarmning fra olie til gas,
afvises.
 
Esbønderup:
(Har kun afleveret synsrapport)
 
Kirken:
Synsnr. 4 - Etabl. arbejdaplads + adgang til 1. sal i
Laurentiushuset, Udsættes til tidligst 2021.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.



 
Gilleleje:
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 3 - Udskiftning vandhaner gl.+ny kg.
Udsættes.
Provstiudvalget ønsker nærmere beskrivelse af
arbejdets omfang, og ser gerne en overordnet
udviklingsplan.
 
Græsted:
Ingen bemærkninger.
 
Helsinge:
Ingen bemærkninger.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen.
 
Mårum:
 
Kirken:
Synsnr. 9 - Hoveddør i kirken. Henvises til drift.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2  - Maling port v/graverhus. Henvises til
drift.
Synsnr. 3 - Opretning fliser v/container. Henvises til
drift.
Synsnr. 4 - Udvidelse indkørsel til P-område. Afvises.
Synsnr. 6 - Ny lampe på kapel. Henvises til drift.
 
Præstebolig:
Synsnr. 13 - Sokkel drivhus. Afvises.
Synsnr. 19 + 20 - Udskift af Oliefyr + Olietank skiftes.
Udsættes. Der ønskes et udarbejdet projekt jf.
synsnr. 12.
 
Ramløse:
 
Kirken:
Synsnr. 3 - . Nyt klaver. Afvises.
Synsnr. 4 - . Lys/lamper på stier bag kirken. Afvises.
Synsnr. 5 - . Storskærm til kirken. Afvises.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 3 - Arkitekthonorar ombygn. sognegård.
Afvises.
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 - El-tavle til præstebolig. Henvises til drift.
 
Søborg:
 
Andre bygninger og kirkegårde:



Synsnr. 5 - Menighedshuset ny varmeforsyning m.m.
Udsættes.
 
Tibirke:
Provstiudvalget har ikke mulighed for at forholde sig
til anlægsønskerne for 2020, idet manglende styrings
anlægsaktiviteter umuliggør et fornuftigt overblik
over menighedsrådets økonomi.
Opdateret skema Styring anlægsaktiviteter bedes
fremsendt. Skemaet bør tage afsæt i det
udarbejdede skema af 31-12-2016 som er det sidste
skema provstiudvalget har modtaget.
 
Valby:
(Har kun afleveret synsrapport)
Ingen bemærkninger.
 
Vejby:
(Har kun afleveret synsrapport)
Kirken:
Synsnr. 1 - Kalkning kgmur. Udsættes.
Sunsnr. 7 - Rapport kirken udvendig (klimaskærm)
punkt 4 i rapport. Udsættes.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Etabl. skovkirkegård forprojekt. Udsættes.
Synsnr. 2 - Fældning træer. Udsættes.
Synsnr. 5 - Maling kapel- og våbenhusdør. Henvises
til drift.
Synsnr. 7 - Låger til kg fra skov og sandgrav
udskiftes. Henvises til drift.
Synsnr. 8 - 3 bænke til sg og kg. Udsættes.
 
Præstebolig:
Synsnr. 2 - Baldakin iht. tilbud. Henvises til drift.
 
Villingerød:
 
Kirken:
Synsnr. 2 (gl.) - Nye klinker kirkegulv. Udsættes.
Synsnr. 2 (ny) - Isolering kirkeloft. Afvises. Henvises
til forsikringssag.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.
 
 

2 - Torup MR - Styring anlægsaktiviteter 2018

Mail af 19-03-2019 fra Torup MR. Afsluttet skema for
Styring anlægsaktiviteter er fremsendt med
forklaring vedr. afdrag på lån, iht. PU beslutning af

Styringsskema taget til efterretning.
 
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.
 



19-02-2019.
 
Tekst fra mail:
"Hermed sendes afsluttet anlægsskema, det skal
bemærkes at der er forskel i ligningsmidlerne til
afdrag på gæld og faktiske afdrag på kr. 16.667 dette
skyldes, at menighedsrådet fik en ekstra bevilling på
eksisterende stiftsmiddellån på 2.750.000,- på
300.000,- til Lynæs Kirkegård.
De 300.000,- skal følge afdragene på det oprindelige
lån, derfor skal de afdrages over 9 år, dvs. med
16.667,- hvert halve år.
Bevillingen blev godkendt af stiftet d. 5.9.18, og er
derfor ikke med i budget 2018, og er heller ikke med
i budget 2019, hvor det vil dreje sig om 33.333,-"

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Torup MR (2018 - 36031)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)

Bilag:
20190219 Til Torup MR Vedr konvertering og
overførsel - samt anmodning fra PU, Delreferat fra
møde PU møde 20190219, Anlægsskema 2018, 2018
Styring anlaegsaktiviteter, 20190319132218066

3 - Vejby MR - Styring anlægsaktiviteter 2018

Vejby MR har fremsendt skemaet Styring
anlægsaktiviteter som ønsket af PU på mødet d. 19-
02-2019.
Det fremgår ikke hvornår menighedsrådet har
behandlet skemaet.
 

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde
20190219, Aktdokument, Anlægsarb 2018-19

Styringsskema taget til efterretning.

4 - Vejby MR - Ansøger konvertering og §7a, stk. 2
dækning

4 x breve af 13-03-2019 ved mail af 14-03-2019
fra Vejby MR.
 
 

1) Ansøgning 2019-7 - vedr. Indmeldelse i
Kirkeadministration.
Kr. 25.000 godkendes konverteret fra Ny
adgangsbelægning kirke - til "anlægsformål i
sognegården".
 
2) Ansøgning 2019-8 - vedr. Indvendig kalkning Vejby



1) Ansøgning 2019-7 - vedr. Indmeldelse i
Kirkeadministration
 
Ansøgningstekst:
"Tilskud til indmeldelse i Kirkeadministration.
Under henvisning beslutning på menighedsrådets
møde den 27. februar 2019, hvor det blev
besluttet at deltage i Kirkeadministration –et
samarbejde i Folkekirken, som er godkendt af
Kirkeministeriet, og overdrage den økonomiske
administration til Kirkeadministration pr. 1. april
2019.
Der søges i den forbindelse om et tilskud til et
éngangsgebyr i forbindelse med indmeldelsen på
Kr. 25.000."
 
 
2) Ansøgning 2019-8 - vedr. Indvendig kalkning Vejby
kirke.
 
Ansøgningstekst:
" Projekt ”Indvending kirkekalkning”
Der er i kirkekassens anlægsbudget 2018/19 afsat i
alt kr. 963,631 til formålet, men i henhold til
Kirkeværgens oplysninger ved projektets
igangsættelse ultimo 2018 måtte der forventes
et Budget på kr. 1 –1,2 millioner.
Det reviderede budget fra kirkeværgen og ELGAARD
ARCHITECTURE af 27. februar 2019 er opgjort til: kr.
1.296.201,09, som menighedsrådet har taget til
efterretning på sit møde af samme dato.
Der søges i den forbindelse om en øget bevilling på
Kr. 332.570
Beløbet kan eventuelt omkonteres  fra videreførte
anlægsmidler til ”Ny adgangsbelægning kirke”,
hvortil er budgetteret kr. 500.000, som først
forventes anvendt i 2020-21. Der forventes anvendt
kr. 50.000 i 2019 til projektudarbejdelse. Såfremt
projektet ved syn i 2019 fortsat ønskes gennemført
må dette tilgodeses igennem øget tildeling af
ligningsmidler til projektformål i 2020."
 
 
3) Ansøgning 2019-9 - Ansøgning om 5% midler til
anlægsformål i sognegården.
 
Uddrag af tekst:
"Der ansøges om bevilling af 5% midler til
anlægsformål i Sognegården på kr. 78.720.
I henhold til beslutning i Vejby Menighedsråd i
januar 2018 ansøgtes om godkendelse af
anlægsmidler anvendt til udførelse af nødvendig IT
infrastruktur og kontorindretning i Sognegården."

kirke.
Kr. 332.570 godkendes konverteret fra Ny
adgangsbelægning kirke - til Indvendig kirkekalkning.
 
3) Ansøgning 2019-9 - Ansøgning om 5% midler til
anlægsformål i sognegården.
§7a, stk. 2 dækning afvises.
Kr. 78.720 godkendes konverteret fra Ny
adgangsbelægning kirke - til "anlægsformål i
sognegården".
 
Herefter afsynes Ny adgangsbelægning kirke, og
opdateret skema Styring anlægsaktiviteter bedes
fremsendt.
 
4) Ansøgning 2019-10 - Ansøgning om bevilling til
dækning af revisionsudgifter i 2018.
Afvises.
 
 



Det tidligere Konfirmandhus. Notat til provstiet den
29. december 2017 er tidligere fremsendt."
 
Kontorets info. Til behandling af ansøgningen, ses
som bilag;
- Provstiudvalgets brev til Vejby MR efter PU mødet
d. 23-01-2018.
- Vejbys ansøgning/notat til provstiet af 29-12-2017
m.v. - dokumenter fra ESDH j.nr. 944.
 
 
4) Ansøgning 2019-10 - Ansøgning om bevilling til
dækning af revisionsudgifter i 2018.
 
Vejby MR ansøger dækning af revisionsudgifter i
2018.
Der ansøges kr. 50.000 til den gennemførte
revisorundersøgelse, der blev afsluttet med en
rapportering til sognet og menigheden i Vejby.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)
Kirke Vejby - Indvendig kalkning (2018 - 9408)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)

Bilag:
Vejby MR Ansøgninger (kopi del 2 af 2), Ansøgninger
til behandling på PU møde den 28. ds.,
Anlægsansøgning til Provstiudvalget 2019-7,
Anlægsansøgning til Provstiudvalget 2019-8,
Anlægsansøgning til Provstiudvalget 2019-9,
Anlægsansøgning til Provstiudvalget 2019-10,
Kirkekalk endeligt budget 2019, Anlægsarb 2018-19,
20180123 Vejby Økonomi for indv.kalkn.kirken og
Sognegården, Delvis akt af 29-12-2017, hentet fra
ESDH, j.nr. 944 - Ansøgninger til anlægsarbejder i
Vejby Sogn, Vejby MR Projekt Sognegården, Ligning
til 2018 Vejby, S1 dec 2017 Vejby Kirke anlægssager
2017-18, S2 dec 2017 Vejby Kirke anlægssager 2017-
18, Vejby Kirke - likviditet og finansiering af
anlægsarbejder i 2018, Vejby Menighedsråd ref
281217

6 - Melby MR - §7a, stk. 2 ansøgninger til
Skotrender og Varmtvandsbeholder

2 x ansøgning fra Melby MR om §7a, stk. 2
dækning/5 % midler vedr. hhv. Skotrender, og
oliefyr/varmtvandsbeholder/Luft til vand

1) Mail af 19-04-2019 vedr. skotrender i Melby
præstegård
Kr. 68.000 bevilges dækket via §7a, stk. 2. Beløbet
overføres til kirkekassen.
 
 



varmdpumpe.
 
1) Mail af 19-04-2019 vedr. skotrender i Melby
præstegård
Uddrag fra ansøgning:
"Ved synsudsættelse i 2018 blev der til udførelse i
2019 afsat 50.000, - til nye skotrender i Melby
Præstegård. De eksisterende skotrender er utætte
og det ses tydeligt i vinduespartier og hjørne i
præstegårdens stue ligesom, der har været angreb af
skimmelsvamp i værelserne på 1.sal, hvor tapet igen
slår fra. Ved provstesynet den 11-04-2019 var der
enighed om, at arbejdet er uopsætteligt, om der ikke
skal ske yderligere skader såsom på tagkonstruktion.
Efter indhentning af tilbud kan der konstateres et
yderligere behov for finansiering på kr. 68.000,- .

Melby Menighedsråd søger derfor provstiet om
tildeling af 68.000, - kr. via 5% midlerne for at kunne
iværksætte arbejdet."
 
Til ansøgningen er vedlagt to tilbud.
 
 
2) Mail af 20-04-2019 vedr.
oliefyr/varmtvandsbeholder i Melby præstegård
Uddrag fra ansøgning:
"Oliefyret i Melby Præstegård sprang læk på grund
af tæring lørdag den 16-3-2019 og oversvømmede
kælderen, da vand fra vandværket blev ledt direkte
ud. En nødløsning er etableret med en midlertidig,
30 liter el-opvarmet varmtvandsbeholder, der er
fundet plads til i kælderen,"
"Melby Menighedsråd søger nu om tildeling af 5%
midler til denne pludselige opståede hændelse, hvis
udbedring ikke kan udsættes.
Af mulige løsninger anbefaler og peger Melby
Menighedsråd Menighedsrådet på en Luft til vand
varmepumpe (grøn løsning)"
 
Til ansøgningen er vedlagt to tilbud.

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

Bilag:
Vedrørende Ansøgning om tildeling af 5%-midler til
havareret oliefyr i Melby Præstegård, Melbyvej 113
3370 Melby_varmvandsbeholder, 2120-16-
12_beskrivelse_varmepumpe,

2) Mail af 20-04-2019 vedr.
oliefyr/varmtvandsbeholder i Melby præstegård
Provstiet har for nuværende ikke mulighed for
finansiering via  §7a midlerne.
Mikael Erthmann/PU besigtiger skaden, og får
samtidig bemyndigelse til at træffe beslutning på
provstiudvalgets vegne. Muligheder for finansiering
undersøges efterfølgende.
 



Ansøgning_til_PU_Opvarmning_Præstegård_15-04-
20149, Følgebrev med overslag på Luft til vand
varmepumpe, Melbyvej 113 3370
Melby_Oliekedel_udskiftning, Vedrørende
Ansøgning om tildeling af 5%-midler til nye
skotrender i Melby Præstegård., Winther_Melby
Præstegård_rep_skotrender,
Ansøgning_til_PU_Skotrender_Præstegård_15-04-
20149, Faglige forbehold, Hansen_Tilbud vinduer og
skotrende, standardforbehold_AB_maj08_DK

7 - Ølsted MR - Ansøger ekstra driftsmidler samt
§7a, stk. 2 dækning

Brev af 02-04-2019 fra Ølsted MR. Der ansøges
ekstra driftsmidler, samt dækning via §7a, stk. 2:
 
1) Ønske om fastansættelse af en 32 timers
gravermedhjælper til kirkegården pr. 01-06-2019.
D.v.s. ekstra 17 timer/uge, da der allerede er bevilget
15 timer/uge .
Årligt bliver lønomkostningerne kr. 320.000 (2020),
og kr. 110.000 (2019).
 
 
2) Opretning af gulvet i Rytterskolen (råd i bjælker).
Hastesag, da de ellers ikke kan komme videre med
renoveringen af Rytterskolen. Pris kr. 7.187,50.
 
 
3) Skabscylindere i våbenhuset, kr. 5.825. Hastesag,
da de før har haft indbrud i disse skabe, hvor der
blev stjålet flag mv.

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

Bilag:
Kopi m. slettet personfølsom tekst i PS-afsnit -
ansøgning om ekstra driftsmidler i 2019 vedtaget på
MR-møde 28.3.19

1) Ønske om fastansættelse af en 32 timers
gravermedhjælper til kirkegården pr. 01-06-2019.
Erfaren kirkegårdsleder vil blive kontaktet af
provstiudvalget for gennemgang af behov og
udarbejdelse af bemandingsplan.
 
2) Opretning af gulvet i Rytterskolen (råd i bjælker).
kr. 7.187,50 bevilges via §7a, stk. 2. Beløbet
overføres til kirkekassen.
 
3) Skabscylindere i våbenhuset. 
Kr. 5.825 bevilges via §7a, stk. 2. Beløbet overføres til
kirkekassen.
 

8 - Melby MR - Kirkegårdsvedtægt til godkendelse

Brev af 22-03-2019 fra Melby MR. Ny
kirkegårdsvedtægt fremsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
 
Uddrag af ansøgningstekst:
"Hermed fremsendes ændret Vedtægt for Melby

Godkendt. Provstikontoret uploader
Kirkegårdsvedtægten til GIAS. 
 



Kirkes kirkegård til Provstiudvalgets godkendelse.
Ændringerne i forhold til tidligere drejer sig især om
Øvrige Bestemmelser §28, hvor bestemmelserne for
de planlagte urnegrave i de respektive afdelinger er
formuleret."
 

Sager:
Vedtægt Melby Kirkegårdsvedtægt -udvalg m.v.
(2019 - 14420)

Bilag:
Vedtægt_marts_2019,
Ansøgning_til_PU_Vedtægt_kirkegård

9 - Områdeorganistordningen - Ansøger køb af
Cembalo

Mail af 27-03-2019 fra Områdeorganistordningen.
 
På fællesrådsmødet d.21/3 blev det vedtaget at
bede provstiudvalget om tilladelse til at indkøbe et
cembalo til
Områdeorganistordningen.
Det påtænkte instrument er et stort ét-manuals tysk
cembalo, der er bygget af Von Nagel, og renoveret af
Erik Kristiansen, en af vore fineste cembalobyggere,
så instrumentet er i perfekt stand. Erik Kristiansen
vil levere service til instrumentet efter behov.
Det har to 8-fods stemmer og lut. Det er meget
stabilt med stor klang og let at transportere.
Instrumentet kan udover at være koncertinstrument
også bruges til undervisning.
 
Pris kr. 80.000. Beløbet rådes der over i
Områdeorganistordningen.
 

Sager:
Områdeorganistordningen - Ansøgning om køb af
Cembalo (2019 - 14411)

Bilag:
Cembalo til området

Taget til efterretning. 

10 - Villingerød MR - Nyt varmelanlæg i kirken

Mail af 09-04-2019 fra Villingerød MR. Der er afholdt
ekstraordinært møde med valg af leverandør mellem
de 3 indkomne tilbud.
 

(Tilbuddene er blevet udsendt til provstiudvalget d.
30-04-2019)
 
Provstiudvalget tiltræder anvendelse af et af de
modtagne tilbud. Ved valg af tilbud bør sikres, at
udbudsbetingelserne overholdes.



Tilbuddene er ej medsendt. Pris er ej oplyst.
Til info. er der i tidligere budgetter afsat kr. 800.000
til projektet.
Kontoret har d. 24-04-2019 sendt forespørgsel til
MR-formanden.
 

Sager:
Kirke Villingerød - Nyt varmeanlæg (2018 - 8603)

Bilag:
varmeanlæg til Villingerød kirke

 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen. 
 
 

11 - Provsti hjemmeside 3S - Frederiksværk provsti

Pr. 31-05-2019 offentliggøres provstiets ChurchDesk
hjemmeside, i stedet for den nuværende 3S
hjemmeside.
 

Sager:
Provsti hjemmeside 3S - Frederiksværk provsti (2019
- 2982)

Bilag:
Blank sagsakt

Taget til efterretning. 

12 - Foreløbige driftsrammer er udmeldt d. 29-03-
2019

Orienteringspunkt:
 

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

Bilag:
Til Områdeorganistordningen Foreløbig driftsramme
for Budget 2020, Delreferat fra møde PU møde
20190328, Aktdokument, Delreferat fra møde PU
møde 20190328, Aktdokument, Delreferat fra møde
PU møde 20190328

Taget til efterretning. 
 

13 - Fredningsnævnets afgørelse - Lindealletræer i
Græsted

Taget til efterretning. 
 



Orienteringspunkt:
 
Fredningsnævnet har fremsendt sin afgørelse af 31-
03-2019 i sagen om lindetræerne ved Græsted
præstegård til hhv. Græsted MR og provstiet.
 

Sager:
Høring - Nordsjællands fredningsnævn FN-NSJ-073-
2018 - Fældning af 7 træer Græsted præstegårds allé
(2018 - 38549)

Bilag:
FN-NSJ-073-2018 Afgørelse, FN-NSJ-073-2018
Afgørelse-196080.2.0

14 - Eventuelt

 

Intet under dette punkt. 
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

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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