
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190528 - d. 28-05-2019 kl. 18:30 til 23:30

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

Punkt 7 er lukket punkt. Ses derfor ikke på den Offentlige version af referat.
 
Mødet sluttede kl. 21.45

Mødepunkt Referat

1 - PUK - Foreløbigt budget 2020

PUK Foreløbigt budget 2020 er til behandling,
aflevering fra Økonomiportalen, og godkendelse.
 
Er der rettelser til budgettet, som ikke foretages på
mødet, skal:
- Budgettet afleveres uden rettelser.
- De ønskede rettelser noteres i mødets referat.
- Budgettet rettes og afleveres efterfølgende.
- Det tilrettede budget godkendes formelt med
rettelserne på næste PU møde.

(bilag udsendes separat)

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

Bilag:
Blankt sagsark.

PUK budget behandlet og godkendt.

Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 28-05-2019
20:05
 

2 - PUK Kvartalsrapport 1. kvt. 2019

PUK Kvartalsrapport 1. kvt. 2019 til behandling og
godkendelse.
 
(bilag fremsendes separat) 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2019 -
Kvartalsrapporter (2019 - 16554)

Ingen bemærkninger til kvartalsrapporten.



Bilag:
Aktdokument

3 - Synsrapport 2019 - Opfølgning

Tibirke:
Mail af 07-05-2019. Tibirke MR fremsender Styring
anlægsaktiviteter 2018, samt yderligere oplysninger
d. 14-05-2019, med henblik på provstiudvalgets
behandling af synsrapport 2019.
Beslutning fra PU møde 30-04-2019:
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.
 
 
Melby:
Mail af 09-05-2019. Melby MR fremsender
ansøgning/ønske om ændring af formål for
anlægsprojekt i 2020 (vedr. syn/budget).
 
Ansøgningstekst:
"Vedrørende: Ansøgning om ændring af formål for
anlægsprojekt i budgetforslag 2020.
På møde den 8-05-2019 med Provstiudvalgets
debuterede Michael Ertmann, Christa Randskov og
undertegnede fra Melby Menighedsråd drøftede vi
de synsudsatte anlægsprojekter på baggrund af
synsprotokol og de forslag Michael Ertmann på
Provstiudvalgets vegne lagde frem.
På den baggrund ansøger Menighedsrådet
Provstiudvalget om, at:
Synsnr. 5 ’ Ny El-vogn til kirkegård’, 2020: 250.000 –
udskydes til 2022 – og
Synsnr. 2 ’Omlægning af Kirkegård afd A’ i stedet
tildeles 250.000 i 2020  
Begrundelsen er, at El-vognen godt kan holde 3 år
mere, mens det haster at komme i gang med
omlægningen af kirkegården, så gravpladser kan
udbydes.
I håb om provstiudvalgets velvillige behandling."
 
 
Melby:
Info. fra provstikontoret:
På provstiudvalgets møde d. 30. april 2019 blev
provstesynsrapporten for Melby behandlet.

Tibirke:
Nedenstående henviser til synsnumre på
"Oversigtsskema til synssager".
Kirken:
Synsnr. 2 - Gennemgang af orgel. Udsættes
Synsnr. 3+4 - Præstetavle og yderdør til våbenhus.
Henvises til drift.
 
Andre bygninger:
Synsnr. 3 - Adgangsvej til Gretely. Udsættes
Synsnr. 4+5 - Ombygning Gretely og Nyt
udhus/redskabsrum. Afvises.
 
 
Melby:
Ansøgningen imødekommes.
 



Efterfølgende er Melby MRs egen synsrapport modt.
med noteret anlægsarbejde, Kirkegården -
Omlægning af afdeling P, der ikke fremgår af
provstesynsrapporten.
Provstikontoret har bedt menighedsrådet være
opmærksom på, at dette arbejde ikke er medtaget i
provstiudvalgets behandling.

Sager:
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)

Bilag:
Tibirke MR - Oversigtsskema til synssager-1s.xls, Kopi
af Oversigtsskema til synssager-1s, Tibirke MR -
Styring anlægsaktiviteter, 243 Styring
anlægsaktiviteter2018, Regnskab anlægsbeløb
Tibirke Menighedsråd, Scan_0016, Scan_0017,
Scan_0018, Scan_0019, Vedrørende Ansøgning om
ændring af formål for anlægsprojekt i budgetforslag
2020., Ansøgning_til_PU_Budget_2020_9-5-2019

4 - Budget 2020 - Feriepenge indefrysning

Brev af 25-04-2019. Blistrup MR forespørger til
indefrysning af feriepenge i forbindelse med
overgang til den nye ferieordning.
 
I forbindelse med budgetlægning for 2020 skal der
tages højde for overgangen til den nye ferieordning.
Vil der være mulighed for, at det endelige
ligningsbeløb for budget 2020 kan forhøjes med det
beregnede beløb til hensættelse?

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

Bilag:
Blistrup Sogn, ligning 2020, provstiudv ligning 2020

Provstiudvalget afventer nærmere retningslinjer fra
Kirkeministeriet, hvorfor spørgsmål om forhøjelse af
ligningsbeløb også afventer retningslinjer.

5 - Græsted MR - Ansøgninger om konvertering

Mail modtaget 15-05-2019. Græsted MR fremsender
opdateret Styring Anlægsaktiviteter mhp.
genbehandling af tidligere fremsendte ansøgninger.
 
Beslutning fra PU mødet 28-03-2019:

Nyt anlægsskema godkendt. 



Returneres til menighedsrådet, idet skema for
styring anlægsaktiviteter ikke hænger sammen med
de fremsendte ansøgninger.
Tilrettede ansøgninger/tilrettet styring
anlægsaktiviteter bedes genfremsendt til
behandling.
 
Til genbehandling:
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 - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Græsted MR (2018 - 39592)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Græsted MR (2018 - 39592)

Bilag:
Styring af anlægsaktiviteter 2018, scan0103, div.
ansøgninger, scan0088, scan0087, scan0086

6 - Vejby MR Ansøger konvertering samt §7a, stk. 2

3 x breve af 24-04-2019 fra Vejby MR. Vejby
genfremsender tidligere ansøgninger af 13-03-
2019, med påført dato som både 23. april og 13.
marts.
På PU mødet d. 30-04-2019 blev 4 x breve af 13-03-
2019 fra Vejby MR behandlet - ansøgning 2019-7 til
-10. Genfremsendte ansøgninger 7, 9 og 10 er
enslydende.
Ansøgning 2019-11 behandles på separat punkt.
Ansøgning 2019-8 samt ny Ansøgning -12 og -13 ses
til behandling under dette punkt.
 
 
1)Ansøgning 2019-8, vedr. Indvendig kalkning Vejby
kirke.

1) Ansøgning 2019-8 - PU-beslutning af 30-04-2019
fastholdes.
 
2) Ansøgning 2019-12 - Godkendes som ansøgt.
 
3) Ansøgning 2019-13 - Kr. 30.000 til reparation af
kloak efter rotteangreb godkendes dækket via §7a,
stk. 2. Beløbet overføres til kirkekassen.



 
– har i udgave af 23. april ændret tekst og ændret
beløb.
Nu ansøges øget bevilling på 450.000 (332.500 i
tidligere version af ansøgning 2019-8)
Beslutning fra PU mødet 30-04-2019:
Kr. 332.570 godkendes konverteret fra Ny
adgangsbelægning kirke - til Indvendig kirkekalkning.
Skal noget ændres i forhold til tidligere beslutning?
 
 
2) Ansøgning 2019-12 - vedr. Bevilling til renovering
af badeværelse i Vejby præstegård
 
Ansøgningstekst:
”Der ansøges om bevilling til renovering af
badeværelse i Vejby præstegård.
I henhold til beslutning i Vejby Menighedsråd den 3.
ds., dagsordens punkt 5.5 efter ansøgning
fra Vejby – Tibirke pastorats Præstegårdsudvalg den
19. marts 2019 ansøges hermed om frigivelse af
midler til renovering af badeværelse i Vejby
Præstegårds stueetage.
Projektet markerer hermed færdiggørelse af
istandsættelsen af præstegården, som påbegyndtes i
2016.
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler, Kr.
200.000
Arbejdet ønskes udført i maj 2019 og foreslås
finansieret af anlægsmidler fra Kirke- og
præsteembede
kapitaler konto 721130. Jævnfør projekt ”Præstegård
renovering” på skema for Styring anlægsaktiviteter
2018.”
 
3) Ansøgning 2019-13 - vedr. reparation af Vejby
Præstegårds kloak
 
Ansøgningstekst:
”Der ansøges om bevilling af 5% midler til reparation
af Vejby Præstegårds kloak efter rotteangreb.
Der ansøges om kr. 30.000
Arbejdet er udført i april 2019. Kopi af faktura
fremsendes, når den foreligger.”
 

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

Bilag:



Ansøgninger fra Vejby, Ansøgninger til
provstiudvalget 23. april 2019, Anlægsansøgning til
Provstiudvalget 2019-8, Anlægsansøgning til
Provstiudvalget 2019-12, Anlægsansøgning til
Provstiudvalget 2019-13, Delreferat fra møde PU
møde 20190430, Delreferat fra møde PU møde
20190430

8 - Ølsted MR - Ansøger §7a, stk. 2 til syn og
varmerep.

2 x breve af hhv. 25-04-2019 og 01-05-2019 fra
Ølsted MR. Ansøgning om §7a stk. 2 midler.
 
1) Ansøgning af 25-04-2019 - Udgift ifm. syn 2019.
 
Ansøgningstekst:
"Ansøgning fra Ølsted Menighedsråd ang. betaling af
den af provstiet bestilte byggesagkyndiges
deltagelse i provstesynet 10.4.2019
Dato: 25. april 2019
Til Provstiet
Følgende er vedtaget på Ølsteds
menighedsrådsmøde 25. april 2019:
• Ansøgning om dækning af ovennævnte udgift i alt
kr. 2.851,42."
 
 
2) Ansøgning af 01-05-2019 - Udgift ifm. rep. af
telestater/gulvvarmestyring.
 
Info. til punktet:
Emnet ses umiddelbart ikke behandlet på Ølsteds
referat af 25-04-2019.
 
Ansøgningstekst:
"Ansøgning fra Ølsted Menighedsråd vedr. betaling
af reparation af vores telestater og gulvvarmestyring
Dato: 1. maj 2019
Til Provstiet
Følgende er vedtaget på Ølsteds
menighedsrådsmøde 25. april 2019:
• Ansøgning om dækning af ovennævnte udgift i alt
kr. 9.920,00.
telestater og gulvvarmestyring"

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

1) Udgift til bygningssagkyndige ved provstesyn
godkendes dækket via §7a stk. 2. Beløbet kr.
2.851,42 overføres til kirkekassen.
 
2) Udgift til rep. af telestater/gulvvarmestyring
godkendes dækket via §7a stk. 2. Beløbet kr. 9.920
overføres til kirkekassen.



Bilag:
Ansøgning om dækning af rep. af gulvvarmeanlæg,
ansøgning om dækning af gulvvarmestyring mv., rep.
af varmeanlæg, Referat fra Ølsted MR møde inkl.
bilag, ansøgning om dækning af provstesynets
byggesagkyndiges faktura[11942], ekstra beløb til
PUarkitekt, Ølsted ref20190425

9 - Melby MR - Ansøger stiftsmiddellån til
præstegårdens varmeanlæg

Brev af 09-05-2019. Melby MR ansøger
stiftsmiddellån til Luft til vand varmepumpe til
præstegården.
Uddrag fra Ansøgning:
"Vedrørende: Ansøgning om stiftslån til finansiering
af grønt varmeanlæg i Melby Præstegård.
Oliefyret i Melby Præstegård sprang læk på grund af
tæring lørdag den 16-3-2019"
"Det gamle fyr kan ikke repareres, hvad angår dens
indbyggede varmtvandsbeholder, da det er en
sammensvejset enhed. Fyret kan ikke forventes at
fungere som centralvarme enhed i særlig lang tid
fremover, da det er gammelt med konstateret
udbredt tæring. Hertil kommer, at den nedgravede
olietank skal renses, opfyldes og en ny etableres i
2020 jfr. gældende lov, hvilket giver en ekstra udgift
på 30.000, - i 2020.
Menighedsrådet har arbejdet med de mulige
løsninger, og redegjort for disse overfor
Frederiksværk Provsti i redegørelse af 15-4-2019 og
drøftet disse på møde den 8-05-2019 med
Provstiudvalgets debuterede Michael Ertmann. 
Menighedsrådet og Provstiudvalget anbefaler og
peger på en Luft til vand varmepumpe (grøn
løsning). Dette er en miljørigtig løsning, som efter
beregningerne vil have tjent sig hjem efter få år og
som samtidig eliminerer udgiften på 30.000, - til ny
olietank i 2020 og sparer rigtig meget CO2 udledning.
Menighedsrådet vil nu indhente 3 tilbud fra kapable
virksomheder på installering af denne løsning.
Menighedsrådet agter at ansøge om et stiftslån til
finansieringen af denne løsning og ønsker Stiftets
forhåndstilsagn herom."
"Det nøjagtige behov kendes først, når tilbuddene
foreligger." 
 
PU beslutning fra 30-04-2019, ved behandling af §7a,
stk. 2 ansøgning:
".... oliefyr/varmtvandsbeholder i Melby præstegård
Provstiet har for nuværende ikke mulighed for
finansiering via §7a midlerne.

Ansøgning om stiftsmiddellån ca. kr. 285.000
fremsendes med provstiudvalgets anbefaling
til Stiftsøvrighedens behandling og godkendelse. 



Mikael Erthmann/PU besigtiger skaden, og får
samtidig bemyndigelse til at træffe beslutning på
provstiudvalgets vegne. Muligheder for finansiering
undersøges efterfølgende."

Sager:
Præstegård Melby - Nyt varmeanlæg i præstegården
(2019 - 17544)

Bilag:
Vedrørende Ansøgning om stiftslån til finansiering af
grønt varmeanlæg i Melby Præstegård.,
Ansøgning_til_PU_Stiftlån_9-5-2019

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

Brev af 16-05-2019. Blistrup MR fremsender, som
ønsket på PU mødet d. 28-03-2019, en nærmere
redegørelse for tidshorisont på fase 2. af hensyn til
de hensatte midler.
 
Til genbehandling:
 
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).

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

Bilag:
Brev af 16-05-2019 fra Blistrup MR til PU, 2019-05-16
brev til PU fra Bo Andersen for Blistrup MR,
Aktdokument, 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,
Delreferat fra møde PU møde 20190328

I 2018 er modtaget ligning kr. 119.899 til projektet.
I 2019 modtages ligning kr. 576.800. 
I alt kr. 696.699
Da projektets etape 1 er estimeret til kr. 300.000 og
projektets etape 2 ligger ud i fremtiden, kan der ikke
disponeres over det overskydende til andre
projekter.
Ved afslutning af den påtænkte del af etape 1
forventer provstiudvalget at modtage endeligt
regnskab for arbejdets udførelse.

11 - Kregme MR - Fejl på reparationer og nye tegl på
kirkegårdsmuren

Brev af 10-05-2019. Kregme MR fremsender notater

Provstiudvalget finder, at sagen bør juridisk vurderes
straks. Mikael Erthmann/PU tager kontakt til
Kregmes formand, og bemyndiges til videre
behandling.



vedr. fejl på udført reparation/nye tegl på
kirkegårdsmuren mod nord/syd/øst, udført
reparation af søjler, samt igangværende arbejde på
vest-muren. Menighedsrådets brev af 12-04-2019 til
udførende murer er vedlagt.
 
I forbindelse med årets provstesyn blev aftalt, at MR
skulle udføre et notat om fejlene på reparation/nye
tegl på kirkegårdsmuren mod nord/syd/øst.
Kregme MR har desuden udført et notat vedr.
fortsættelse af igangværende arbejde på
kirkegårdsmuren mod vest.
 
Menighedsrådet forespørger om anbefaling af
sagens videre forløb vedr. kirkegårdsmuren mod
nord/syd/øst, og evt. standsning af igangværende
arbejde på vest-muren, og mener der er behov for
vurdering af MRs muligheder, praktiske som
juridiske, i forbindelse med færdiggørelse af
arbejdet, samt at få dækket sine merudgifter.
 
Til info.:
Ved henvendelse fra MR i marts 2018, om fejl på
arbejdet med teglene på kirkemur og pillerne ved
indgang til kirkegård og løse fuger, er MR-formanden
blevet henvist til at kontakte menighedsrådets
bygningssagkyndige som, hvis man ikke kan få
entreprenør til at rette op på sagen, eventuelt kan
anbefale at sagen tages til advokat. Desuden
at Kregme´s bygningssagkyndige måske skulle
indhente sagkyndig bistand.

Sager:
Kirkegård Kregme - Kirkegårdsmuren - Fejl på rep.
samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af søjler og
vest-mur (2019 - 17543)
Kirkegård Kregme - Kirkegårdsmuren - Fejl på rep.
samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af søjler og
vest-mur (2019 - 17543)

Bilag:
Istandsættelse af kirkegårdsmur, Kirkegårdsmur
provsti rådgivning, Kirkegårdsm. provsti rdg. bilag,
IMG_6675, IMG_6677, IMG_6686, Aktdokument,
SV_ Kregme kirke - Esdh j.nr. 1366

 

 

12 - Helsinge MR - Indvendig kalkning af kirken

Brev af 20-05-2019. Helsinge MR fremsender
ansøgning om indvendig kalkning af kirken samt
kirkelukning, til provstiudvalgets samt
provstens behandling og videresendelse til

Fremsendes til Stiftsøvrigheden med
provstiudvalgets anbefaling.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen. 



stiftsøvrigheden.
Nationalmuseets notat vedr. indvendig kalkning NM
j nr 18-00678, modtaget fra stiftet d. 25-04-2018 er
vedlagt ansøgningen.

Sager:
Kirke Helsinge - Indvendig kalkning (2018 - 9334)

Bilag:
Sag kirkekalkning, Helsinge MR kirkekalkning
indvendig

13 - Vejby kirke - Nationalmuseets rapport ifm.
farvespor

Helsingør Stift har d. 10-04-2019 fremsendt
Nationalmuseets rapport af 02-04-2019 vedr.
Registrering og sikring af farvespor i Vejby kirke, i
forbindelse med den indvendige kalkning af kirken.

Sager:
Kirke Vejby - Indvendig kalkning (2018 - 9408)

Bilag:
Vejby Kirke. Registrering og sikring af farvespor,
Vejby kirke Registrering af farvespor

Taget til efterretning.

14 - Esbønderup kirkegårdsmur - Nationalmuseets
arkæologiske rapport

Orienteringspunkt:
 
Helsingør Stift har d. 07-05-2019 fremsendt
Nationalmuseets rapport af 02-05-2019 efter
arkæologisk undersøgelse på kirkegården d. 08-01-
2019. Esbønderup Sogns menighedsråd fik i
november 2018 tilladelse af Helsingør Stift til at
renovere og forstærke Esbønderup kirkegårdsmur
mod øst. I den forbindelse var Nationalmuseets
kirkearkæologer til stede for at registrere
forholdene.

Sager:
Kirkegård Esbønderup - Renovering og forstærkning
af kirkegårdsmuren (2018 - 20009)

Bilag:
Arkæologisk rapport - Esbønderup kirkegård 2019,
Arkæologisk rapport - Esbønderup kirkegård 2019

Taget til efterretning. 



15 - Mårum kirkegård - Nationalmuseets
besigtigelse Historisk inventar

Orienteringspunkt:
 
Helsingør Stift har d. 25-04-2019 fremsendt
Nationalmuseets rapport over historisk inventar i
Mårum kirke, efter besigtigelse d. 15-02-2019.

Sager:
Kirke Mårum - Historisk inventar (2019 - 17514)

Bilag:
Mårum_PGH_LSE-20190425

Taget til efterretning. 

16 - Referat fra stiftets konsulentrunde for
kirkerenoveringer

Helsingør Stift har fremsendt referat af
konsulentrunde i Vinderød kirke den 27. marts 2019.

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

Bilag:
Referat Vinderød kirke

Taget til efterretning. 

17 - Valby MR - Ansøger konvertering af overskud

Orienteringspunkt:
 
Brev af 02-04-2019 fra Valby MR. Ansøgning om
konvertering af overskud fra Indvendig kalkning af
kirken, kr. 159.552,21. Beløbet ønskes anvendt
til planlægning med professionel assistance for
ønsket omlægning af P-plads ved kirken.
 
Provsten har d. 01-05-2019 på vegne af
provstiudvalget godkendt konvertering til nyt
anlægsprojekt - Omlægning af P-plads ved kirken; til
anvendelse for planlægning med professionel
assistance.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Valby MR (2019 - 15593)

Bilag:
Til Valby MR Godkendt konvertering til anlæg ifm. P-
plads, Valby MR Anmodning om overførsel af
økonomiske midler, til PU om overførsel af midler pr.

Taget til efterretning. 



jan. 2019

18 - Kirkeadministration - Forlænget forsøgsordning

Orienteringspunkt:
 
Kirkeministeriet fremsender d. 12-04-2019 til
orientering, vedr. Kirkeadministration, Godkendelse
af forlængelse af forsøg under 2. Forsøgsramme
vedr. ændret organisering af samarbejder som
selvstændig juridisk enhed - bevillingssamarbejde.

Sager:
Kirkeadministration Forlænget forsøgsordning til
2021 (2019 - 17542)

Bilag:
Aktdokument, Til Kirkeadministrationen vedr.
forlæneglse af forsøg

Taget til efterretning. 

19 - Energimærkning - Faktura

Orienteringspunkt:
 
Der mangler nu kun energimærkning for to sogne.
Energimærkning for øvrige sogne er modtaget, og
fakturaer er betalt.

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 -
20377)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 -
20377)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 -
20377)

Bilag:
Bankkvittering - 9 x faktura for Energimærkning i
Gribskov fra Møllevang Tegnestue, Bankkvittering - 9
x faktura for Energimærkning i Gribskov fra
Møllevang Tegnestue, Aktdokument, Bankkvittering
- 2 x faktura for Energimærkning i Annisse og Blistrup
fra Møllevang Tegnestue, Aktdokument,
Bankkvittering 5 x Energimærkning i Halsnæs

Taget til efterretning. 

20 - Frederiksværk-Vinderød MR - Opgørelse ATs
påbud §21

Taget til efterretning. 



Orienteringspunkt:
 
Brev af 06-05-2019. Frederiksværk-Vinderød MR
fremsender opgørelse vedr. ATs påbud §21, i
henhold til PU beslutning d. 23-10-2018. I alt kr.
81.448,07.
 
I henhold til PU beslutning d. 23-10-2018, hvor
dækning via §7a, stk. 2 blev godkendt mod
fremsendelse af faktura, er beløbet overført til
kirkekassens bankkonto.

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

Bilag:
Refusion_teamarbejdsliv_2019, teamarbejdsliv

21 - Provstikontoret - Færdigsyn

Orienteringspunkt:
 
Konsulents timer ifm. færdigsyn af provstikontoret.
Faktura er godkendt af provstiudvalgets formand
og betalt.

Sager:
Honorar - Konsulent for provstiudvalget 2017-2021 -
Frederiksværk provsti (2018 - 14475)
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Kommunens
godkendelse (2018 - 20821)

Bilag:
Faktura færdigsyn, 347-Frederiksværk Provsti
16.04.2019

Taget til efterretning. 

22 - Eventuelt

 

Vejby har søgt forlængelse af frist for aflevering af
Foreløbigt budget 2020, samt forlænget frist for 1.
kvt. rapport 2019.
Begge vil blive behandlet på MR møde d. 19-06-
2019.
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (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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