
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190618 - d. 18-06-2019 kl. 18:30 til 23:00

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

Mødet sluttede kl. 21.45 

Mødepunkt Referat

1 - MR Budget 2020

Behandling af kirkekassernes foreløbige budgetter
for 2020, afleveret til provstiet fra Økonomiportalen.
Deadline for aflevering var
1. juni 2016.
Provstiudvalgets Økonomigruppe v/BS og EH vil
herefter udarbejde og fremsende en samlet oversigt
med budgettal til menighedsrådene, inden de
Offentlige Budgetsamråd.
 
Bemærkning - vedr. Frederiksværk-Vinderød
kirkekasse:
Udgifter til personale ved betjening af Arresødal
Hospice.
I foråret foreslog Frederiksværk-Vinderød MR at
udgiften blev henlagt til Mårum kirkekasse.
Delreferat fra PU mødet 19-02-2019; "Fra budget
2020 kan udgiften hertil henlægges i en anden
kirkekasses budget. Frederiksværk-Vinderød
kirkekasses budget nedskrives derefter tilsvarende."
 
Info:
Hverken Frederiksværk-Vinderød MR eller Mårum
MR har i deres foreløbige budgetter
noteret bemærkninger/ønsker til nuværende
personalefordeling eller nuværende afholdelse af
udgift vedr. organist og kirkesanger til andagter på
Arresødal Hospice, som hidtil har været
administreret, og afholdt, af Frederiksværk-Vinderød
kirkekasse.
 
 
Prognose for kirkelig mellemregning i Halsnæs af 26-
05-2019.
Halsnæs Kommune kan oplyse, at vores
mellemværende primo januar 2020 forventes at være

Foreløbige budgetter gennemgået med
nedenstående ændringer og bemærkninger, såfremt
beløbene kan indeholdes i ligningen. 
 
Menighedsrådene bedes være opmærksomme på, at
nedenstående kommentarer til de foreløbige
budgetter alle er baseret på, at det er de af
provstiudvalget foreløbigt godkendte anlægsønsker,
jvf. referater af hhv. 30-04-2019 samt 28-05-2019,
der fremgår af budgetterne.
 
***  Provstiudvalget bemærker, at flere
menighedsråd har indregnet nye anlægsønsker, der
ikke er godkendte. ***
 
Driftsønske til indfrysning af feriepenge afventer
Kirkeministeriets afgørelse.
 
Generelt skal kirkekasserne fremadrettet, hvilket
både gælder foreløbigt og endeligt budget, udfylde
fanen Ansatte med stillingsbetegnelser.
 
 
Kirkekasserne i Halsnæs:
 
 
Frederiksværk-Vinderød:
Ingen bemærkninger.
Per Løth deltog ikke ved behandlingen.
 
 
Kregme:
Nedenstående ønsker om bevillinger afvises:
- Beløb til forventet lønstigning kr. 32.000   
- Øgede aktiviteter for konfirmanderne  kr. 40.000.   
- Til udgifter for afholdelse af



på 2.119.602 kr. i kirkens favør.
Et bud på udskrivningsbeløbet bliver noget
overslagsmæssigt – men KL skønnede tidligere en
stigning på 3,2% i forhold til 2019, hvilket med
uændret skattepct. på 0,85 vil give et provenu på
39.234.600 kr.
Følger landskirkeskatten samme fremskrivning, vil
der – med det forventede mellemværende primo 2020
– være 32.720.000 kr. til rådighed for provstiet.
MEN - det et meget foreløbigt bud.
 
Prognose for kirkelig mellemregning i Gribskov af
22-05-2019.
Gribskov Kommunes prognose af 22-05-2019 for
kirkelig mellemregning vedr. budget 2020.
Mellemregning: Tal i 1.000 kr. 
Saldo pr. 31.12.2017
(kirkens tilgodehavende)                  -1.354
Ændring i 2018 jvf. regnskab                     -234
Saldo pr. 31.12.2018
(kirkens tilgodehavende)                  -1.588
Den budgetterede ændring i 2019 er -1.976 (i 1.000
kr.) Hvilket vil betyde at kirken vil have et 
tilgodehavende på 3.564 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2019.
Det foreløbige udskrivningsgrundlag for kirkeskatten
i 2020 er 6.044.261 (i 1.000 kr.)
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til
2019, hvor den er 0,85%.
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 51.376 (i
1.000 kr.)
Det skal understreges at dette kun er et foreløbigt
udskrivningsgrundlag/provenu.

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

Bilag:
20190219 Til Frederiksværk-Vinderød MR Svar vedr.
sanger og organist betjening af Arresødal, Delreferat
fra møde PU møde 20190219, Delreferat fra møde
PU møde 20190328, Delreferat fra møde PU møde
20190528

menighedsrådsvalg, kr. 20.000.   
- Kr. 12.000 til stigning af Forsikringsbidrag.   
- Alarmanlæg kr. 16.000
 
 
Melby:
Skal udfylde Ansatte fanen med stillingsbetegnelser i
endeligt budget.
 
 
Torup:
Skal udfylde Ansatte fanen med stillingsbetegnelser i
endeligt budget.
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 500.000 til
indfrysning af feriepenge.
 
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.
 
 
Ølsted:
Driftsbudgettet forøges permanent med kr. 250.000
til dækning af yderligere personale på kirkegården.
Driftsbudgettet forøges yderligere permanent med
ét samlet beløb kr. 250.000 til dækning af de øvrige
specificerede merønsker, til den efter
omstændighederne nødvendige prioritering.
 
Bemærk provstiudvalgets bemærkninger øverst
under behandling af de foreløbige budgetter.
 
 
 
Kirkekasserne i Gribskov:
 
Annisse:
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 46.000 til
indfrysning af feriepenge.
 
Blistrup:
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 156.000 til
indfrysning af feriepenge.
 
Esbønderup:
Nedenstående udgår af budget:
Opsamlingskumme kr. 27.000 til benzin og olie
ønskes udført i 2019 p.g.a. tilstand. 
Trappe til klokker og ur i tårnet kr. 30.000 ønskes
udført i 2019 p.g.a. tilstand.

Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.



 
Gilleleje:
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 400.000 til
indfrysning af feriepenge.
 
Græsted:
Skal udfylde Ansatte fanen med stillingsbetegnelser i
endeligt budget.
 
Helsinge:
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 675.000 til
indfrysning af feriepenge.
Ønske om ansættelse af ekstra
kirkegårdsmedarbejder, lærling kr. 100.000 kan ikke
imødekommes.
Ønske om ansættelse af en sognemedhjælper, 30
timer kr. 325.000 kan ikke imødekommes.
 
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen.
 
Mårum:
Nedenstående ønsker om bevillinger afvises:
- Forventet lønstigning i forhold til lønnen pr.
1.4.2019, kr. 17.000. 
- Udgifter ved menighedsrådsvalg 2020 kr. 20.000. 
- Forøget udgift til forsikring i forhold til 2018, kr.
3.000. 
- Forhøjelse af driftsramme kr. 9.000.
 
Behandlingen er under forudsætning af, at
menighedsrådet har godkendt det afleverede
foreløbige budget.
Menighedsrådets godkendelsesreferat skal
overføres til "Budget, menighedsråd" i Dataarkivet. 
 
Ramløse:
Indtil Kirkeministeriets afgørelse foreligger, skal
endeligt budget afleveres uden kr. 168.000 til
indfrysning af feriepenge.
 
Søborg:
Ingen bemærkninger.
 
Tibirke:
Ingen bemærkninger.
 
Valby:
Ingen bemærkninger.
 
Vejby:
Da der ikke er afleveret et budget godkendt af



menighedsrådet, forholder provstiudvalget sig til
den udmeldte driftsramme kr. 2.366.800, samt
anlægsønsker fra synsrapporterne kr. 281.000.
Provstiet har noteret sig at kirkekassen afleverer sit
budget snarest.
 
Villingerød:
Ingen bemærkninger.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.

2 - MR kvartalsrapporter - 1 kvt. 2019

Kvartalsrapporter for 1. kvt. 2019 er modtaget fra
menighedsrådene.
 
Uddrag fra:
VEJ nr 10205 af 30/11/2016. Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.
5.2. Bogholderi og rapportering
...... Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er
sammenholdt med budgettet, fremsendes til
menighedsrådet/provstiudvalget så betids, at
rådet/udvalget senest 2 måneder efter kvartalets
udløb kan behandle kvartalsrapporten på et
menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde.
Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende
til regnskabsskemaets oversigtsdel.
Et eksemplar af kvartalsrapporten sendes til
provstiudvalget/stiftsøvrigheden senest 2 måneder
efter kvartalets udløb.
Provstiudvalget/stiftsøvrigheden kan beslutte at
sende et eksemplar af kvartalsrapporten til
provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne
grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens
forvaltningstilsyn og provstirevisors
forvaltningsrevision.
 
Modtagne kvartalsrapporter er sendt til PUs
økonomi-gruppe v/EH og BS.

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

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning. 

3 - Tibirke MR - Ønske om møde med PU vedr.
Økonomi

Der skal fremsendes et projekt for Gretely til
provstiudvalget, hvorefter menighedsrådet vil blive



Mail af 02-06-2019 fra Tibirke
menighedsrådsformand vedlagt skema Styring
anlægsaktiviteter, med ønske om en dialog med
provstiudvalget omkring anvendelse af likviditet
stillet til rådighed af provstiet, menighedsrådets frie
midler og anvendelse af uforbrugte anlægsbeløb.
 
Til info:
Styring anlægsaktiviteter samt synsrapport blev
behandlet på PU mødet d. 28-05-2019.
 

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

Bilag:
VS Tibirke MR - Styring anlægsaktiviteter, 243 Styring
anlægsaktiviteter2018, Overførsel 2018 til 2019
Tibirke MR

kontaktet af provsten med henblik på et møde med
menighedsrådet. Mødet ønskes afholdt i Gretely.
 

4 - Esbønderup MR - Ansøger brug af frie midler

Mail af 23-05-2019 fra Esbønderup MR. Ønske om
brug af frie midler.
 
Ansøgningstekst:
"Til Provstiet.
 
Efter provstens besøg hos vores præst Else, blev det
foreslået af provsten, at der blev etableret et
særskilt kontor for præstesekretæren
(Laurentiushuset). Det søgte vi om til etablering i
2020 men blev skudt til hjørne pga økonomien i
provstiet.
 
Ved synsgennemgang blev omkostningen til at
etablere en arbejdsplads på første salen i
Laurentiushuset estimeret til at koste kr. 65.000. Må
vi bruge af vores frie midler til at etablere disse
faciliteter i år?  Vores organister efterspørger også et
”arbejdsbord”."
 
Til info. beslutning fra PU mødet 28-05-2019:
Synsnr. 4 - Etabl. arbejdaplads + adgang til 1. sal i
Laurentiushuset, Udsættes til tidligst 2021. 

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

Bilag:

Kr. 65.000 godkendes anvendt af MRs frie
midler som ansøgt. 



Ansøgning

5 - Ølsted MR - Ønske om driftsmidler samt
konvertering

1) Behandling af Notat af 24-05-2019 fra
gennemgang af Ølsted Kirkegård ifm. evt. behov for
ekstra timer til kirkegården - med
samtidig genbehandling af menighedsrådets
ansøgning af 02-04-2019.
 
Info. til punktet:
 
På mødet d. 30-04-2019 behandlede PU Ølsted MRs
brev af 02-04-2019, med ansøgning om ekstra
driftsmidler.
Ansøgningen omhandlede:
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).
 
Beslutning fra mødet:
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) Ansøgning af 01-06-2019 fra Ølsted MR med
ønske om konvertering fra opsparing.
 
Delvis ansøgningstekst:
"Til Provstiet
Følgende er vedtaget på Ølsted menighedsrådsmøde
28. maj 2019::
Godkendelse af 12 borde og 40 stole ifølge det
laveste tilbud ......... på 150.113,75 kr. til inventar til
Rytterskolen.
Da Menighedsrådet kun havde afsat 100.000 kr. til
inventar (12 borde og 80 stole), må vi desværre
revurdere vores evner til at forudse, hvad
kvalitetsinventar koster
Til dækning af ovennævnte udgifter beder vi om at
bruge opsparede anlægsmidler til ovennævnte
anlægsudgifter. Det drejer sig om 40.000 kr. fra
opsparing fra 2018 (kalkning) samt 10.000 kr. til
kontorhold, så vi kan bestille halvdelen af stolene.
De resterende stole er på Budget 2020."

1)
Kr. 65.000 bevilges fra 5% midlerne til hjælp på
kirkegården for resten af 2019.
Beløbet overføres til kirkekassen.
 
2)
Kr. 10.662 Kontor og inventar konverteres til borde
og stole Rytterskolen.
Kr. 40.137 Kalkning konverteres til borde og stole
Rytterskolen.
 



 
Info til punktet:
 
Ekstra stole kr. 24.000 er på synsrapporten sat
til 2021, ikke til 2020.

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

Bilag:
Fwd Ølsted Kirkegård, Ansøgning om anlægsmidler
til inventar, Inventartilbud fra HomrisB6

6 - Til menighedsrådene - Indkaldelse til møde med
LM-personalekonsulenterne

Ved brev af 03-06-2019 er udsendt indkaldelse til
menighedsrådene, til møde med LM-
personalekonsulenterne d. 15. august 2019 kl.
17.00, i Frederiksværk sognegård, Kirkegade 8, 3300
Frederiksværk.
Markér datoen i kalenderen + Tag kalenderen med
til mødet. 
Mødet er for formænd, kontaktpersoner, ledere, og
de medlemmer der i øvrigt måtte have kontakt til
medarbejderne ved kirkerne. Kontaktpersonerne er
selvsagt meget vigtige!
På dette møde skal gerne fastlægges dage for
konsulenternes besøg i de forskellige sogne, hvorfor
alle bedes se på den udsendte liste over mulige
dage. Det er vigtigt, at man møder op med 3-4
mulige datoer eller mere, eftersom mange møder
skal pusles på plads.

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

Bilag:
Første indkaldelse til mødet med konsulenterne i
Frederiksværk 15. august 2019, Oversigt over
interviews tomt skema

Menighedsrådene bedes Markére datoen
i kalenderen + Tage kalenderen med til mødet. 
At kontaktpersonerne er blandt deltagerne, er som
sagt meget vigtigt!

7 - Stiftets konsulentrunde - efteråret 2019

Orienteringspunkt:
Vedr. ansøgninger til Stiftets konsulentrunde -
efterår 2019.

Menighedsrådene bedes bemærke, at frist for
indsendelse af ønsker til provstiudvalgets behandling
er d. 30-07-2019. Ansøgningerne vil blive behandlet
på provstiudvalgets møde d. 13-08-2019.



Stiftet har frist for modtagelse d. 20-08-2019.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

8 - Ølsted MR - Dobbeltansøgt §7a til rep. af
gulvvarme

Orienteringspunkt:
Ølsted MR er bedt om at returnere kr. 9.920 til 5 %
midlerne.
Årsag:
På mødet d. 28-05-2019 blev ansøgt, og bevilget,
dækning via §7a stk. 2 til reparation af telestater og
gulvvarme. Efter udbetaling af beløbet blev
konstateret at menighedsrådet tidligere har
modtaget samme beløb efter behandling af
ansøgning vedr. samme reparation, behandlet på
PU mødet d. 13-12-2018.

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

Bilag:
Til Ølsted MR Overført §7a beløb vedr. rep af
gulvvarme bedes returneret til provstiet

Taget til efterretning. 

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

Orienteringspunkt:
Som følge af PUs genbehandling d. 28-05-2019 har
provstiet sendt projektet til kirkegårdskonsulentens
udtalelse.

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)

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190528, Delreferat
fra møde PU møde 20190328

Taget til efterretning. 
 



10 - HS godkender PUK kvartalsrapport 1.kvt. 2019

Orienteringspunkt:
Brev af 06-06-2019, Aktnr. 2018-39141-10. Stiftet har
ingen bemærkninger til PUK kvartalsrapport 1. kvt.
2019.

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

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 1. kvartal 2019

Taget til efterretning. 
 

11 - HS til Melby MR - Godkender Stiftsmiddellån

Orienteringspunkt:
Brev af 03-06-2019, Aktnr. 2019-19124-3, fra
Helsingør Stift til Melby MR. Godkendelse af lån i
stiftsmidlerne på indtil kr. 285.000 til finansiering af
grønt varmeanlæg i Melby Præstegård.
Lånet afvikles over 3 år med lige store halvårlige
ydelser hver 30. juni og 30. december termin; første
gang 31. december 2020.

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

Bilag:
Bevilling af stiftsmiddellån - Melby Sogn

Taget til efterretning. 
 

12 - HS til Esbønderup MR - Godkender rep. af
kirketårnets urskive

Orienteringspunkt:
Brev af 07-06-2019, Aktnr. 2019 - 14207-5, fra Stift til
Esbønderup MR.
Stiftsøvrigheden godkender det af Thubalka
udarbejdede forslag til malerbehandling af kirkeuret.

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

Bilag:
Godkendelse af reperation af kirkeurskive i
Esbønderup Kirke, 2019.05.14_KS_B_Esbønderup,

Taget til efterretning. 
 



kirkeur_jf, Esbønderup tårnurskive 2019

13 - Eventuelt

 

Kregme har fremsendt ønske om §7a, stk. 2 midler til
yderligere reparationer ifm. igangværende arbejde
med Kamtakker på kirkens tårn, som ønskes udført
mens der er opsat stillads. 
Ansøgningen behandles officielt på næste
provstiudvalgsmøde d. 13-08-2019.
Der forhåndsbevilges konvertering fra Opsparede
midler til Graverbygning, til dækning af udgift kr.
154.564,50. 
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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