
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190813 - d. 13-08-2019 kl. 18:30 til 23:00

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

Punkt 10 er lukket punkt. Ses derfor ikke på den Offentlige version af referat.
 
Mødet sluttede kl.: 21.30
 

Mødepunkt Referat

1 - Regnskab 2017 - Vejby

Til PUs behandling og godkendelse:
Vejby kirkekasses regnskab
2017. Revisionsprotokollat samt referat fra MRs
behandling af protokollatet ses nu i Dataarkivet.

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2017 (2018 - 9105)
MR-Frederiksværk provsti - Vejby MR - PwCs ytringer
om Stift og provstis tilsyn (2019 - 21224)

Bilag:
Revisionsprotokollat 2017 Vejby,
Revisionsprotokollat 2017 Vejby - PwCs
revisionspåtegning, MRs beh. af Revisionsprotokollat
2017 Vejby, Aktdokument

Provstiudvalget tager Helsingør Stifts brev af 7.
juni 2019 til Vejby menighedsråd ad notam
(Provstiets Sagsnr. 2018 – 20202).
Provstiudvalget finder ikke at den uafhængige
revisors revisionspåtegning af 12. juni 2019
bringer noget nyt i sagen.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere
bemærkninger til Vejby kirkekasses Regnskab
2017.
 
 

2 - Regnskabsinstruks for Vejby MR - PU skal påse
udarbejdelsen

Brev af  25-06-2019 fra Stiftet til Vejby MR med kopi
til provstiet.
Vejby MR skal udfylde og underskrive
Regnskabsinstruksens hoveddel samt bilagsdelen.
Stiftet beder provstiudvalget påse at dette sker.
 
Provsten har d. 24-07-2019 fremsendt erindring til
Vejby MR.
 
Bilagsdelen skal indeholde underskrift samt
beløbsgrænser fra/for de som kan disponere over

Provstiudvalget afventer fremsendelse af Vejby
menighedsråds regnskabsinstruks med udfyldte og
underskrevne bilag.



kirkekassens midler.

Sager:
MR-Frederiksværk provsti 2016-2020 - Vejby (2018 -
40135)
Regnskabsinstruks MR - Frederiksværk provsti (2019
- 24692)

Bilag:
Til Vejby Menighedsrådpå Stiftets foranledning
20190724, Til Vejby Sogns Menighedsråd

3 - Budget 2020

1) Behandling af foreløbigt budget 2020.
 
Vejby kirkekasse - Foreløbige budget 2020, afleveret
1107-1154. 
Budgettet er sendt til BS og EH til gennemsyn d. 22-
07-2019.
 
 
2) Formel behandling af Foreløbige budgetter 2020
for:
Budgetterne fremgik ikke som behandlet på referat
fra PU mødet d. 28-05-2019.
 
Kirke-skoletjenesten - Indeholdt i PUKs foreløbige
budget. 
 
Områdeorganistordningen - Indeholdt i Søborg
kirkekasses foreløbige budget.
 
  
 

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

Bilag:
Foreløbige budgetter 2020 - 1 stk. - Vejby (+ Mårum
godk.referat)

1)
Vejby kirkekasse - Indtil Kirkeministeriets afgørelse
foreligger, skal endeligt budget afleveres uden kr.
94.651 til
indfrysning af feriepenge. Provstiudvalget har ingen
yderligere bemærkninger til Foreløbigt budget.
 
2)
Kirke-skoletjenesten - Ingen bemærkninger til
foreløbigt budget 2020. 
 
Områdeorganistordningen - Ingen bemærkninger til
foreløbigt budget 2020, forudsat
Områdeorganistordningens bestyrelse har godkendt
budgettet. 
Bestyrelsen bedes fremadrettet fremsende dateret
og underskrevet foreløbigt budget, eller
underskrevet referat fra bestyrelsens godkendelse af
foreløbigt budget, inden provstiudvalgets
behandling af kirkekassernes foreløbige budgetter.

4 - Budget 2020 - Forberedelse til de Offentlige
budgetsamråd

Rettet prognose for ligningsområde Halsnæs  pr. 30-
07-2019
I først oplyste kirkeskatteprovenu var
indeholdt mellemregning på kr. 2.119.000.

Foreløbig prognose for Halsnæs.
Provstiudvalget tager den foreløbige prognose til
følge.
 
Fremtidig betaling for pc-udstyr m.v.
Udmeldinger om den fremtidige finansiering af KM
pc-udstyr tages til efterretning. 



Kirkeskatteprovenuet udgør således kr. 37.115.000.
Beløbet ér rettet på det udsendte budgetmateriale
til Offentlige Budgetsamråd.
Da kommunerne endnu ikke kender
udskrivningsgrundlaget er det en usikker prognose.
 
Forsinket udmelding af udskrivningsgrundlag
forlænger budgetprocessen for 2020. 
KM på DAP af 08-07-2019. Valget til Folketinget den
5. juni 2019 og de efterfølgende
regeringsforhandlinger har medført en forsinkelse af
Regeringens udmelding af det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag til kommunerne og dermed
også til Folkekirken.
Finansministeriet har oplyst, at forhandlingerne om
kommunernes økonomi og dermed
udskrivningsgrundlaget først indledes i august og
afsluttes i september. Kirkeministeriet afventer
således de kommende forhandlinger omkring
kommunernes udskrivningsgrundlag og vender
tilbage med yderligere information, når det er
muligt.
 
 
Udgifter der skal tages højde for i PUKs og/eller
MRs budgetter:
 
Fremtidig betaling for IT udstyr m.v. for
menighedsråd og provstier (sagsnr. 2019-23309).
Ved skrivelser af 04-07-209 til MR og provstier
oplyser Folkekirkens IT/ITK om ændringer, bl.a. at
MR og provstier:
-  fra 2020 skal betale for præsters, provsters og
provstisekretærers pc'er.
-  fra 2019 skal betale for personlige brugerlicenser i
stedet for licenser der følger udstyret.
-  fra 2020 skal betale fuldt beløb for alle sine
datalinjer.
En del øvrige ændringer går stort set op med de
nuværende tilsvarende udgifter.
 
Årligt Ajourføringskursus i personregistrering for
KBF-præster og kordegne/præstesekretærer
(sagsnr. 2019-21958).
Kirkeministeriet afholder fra og med 2020 årligt
Ajourføringskursus i personregistrering for KBF-
præster og kordegne/præstesekretærer.
De afholdes gruppevis; Frederikssund- og
Frederiksværk provsti afholdes samlet. I 2020 er det
Frederiksværk provsti der står for arrangementet.
Udgiften afholdes enten af det afholdene provsti,
eller fordeles ml. de to provstier. Kurset afholdes på
Kursuscenter Bymose Hegn. Anslået udgift max. kr.
20.000 v/50 deltagere.

Ajourføringskursus i personregistrering.
Ajourføringskursus i personregistrering betales i år af
Frederiksværk provsti kasse og betales, efter aftale
med provsten for Frederikssund provsti, næste år af
Frederikssund provsti.

Den nye ferielov og kirkekassernes økonomi.
Det anbefales at kirkekasserne tager højde for
udgifterne i budget 2021.
 
Ny regnskabsmedarbejder på provstikontoret,
økonomi
Se under pkt 6.
Der afsættes kr. 300.000 i PUKs budget 2020.



Formål 6000 er tænkt anvendt af
kontoret, da provstier normalt ikke står for udgifter
til præsters uddannelse.
 
Den nye ferielov og kirkekassernes økonomi
(sagsnr. 2019-23514).
På DAP af 10. og 11. juli 2019, ses skrivelser fra
Kirkeministeriet (KM) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM).  
 
Af skrivelserne fremgår bl.a. at:
- der ikke skal afsættes beløb i budget 2020 til
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler.
- forpligtelsen skal fremgå i regnskaberne, som en
del af bemærkningerne, allerede fra regnskab 2019 -
og indtil beløbene afregnes.
- forpligtelsen først skal medtages som en udgift i
regnskabet i det år, hvor beløbet afregnes med
Feriefonden.
 
Da der nu er vished for at, og hvortil, pengene skal
betales, er det KMs råd at afregne feriepenge efter
den gamle ferielov hurtigst muligt, forudsat
kirkekasserne og provstierne har råd til det. På den
måde undgås både fremtidige forretningsudgifter og
administrativt arbejde.
Indbetaling til Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler kan tidligst finde sted i
2021.
KM lister desuden nogle andre muligheder for
afregning, som evt. kan vælges.
 
Medarbejder med regnskabsfunktioner ect. på
provstikontoret (sagsnr. 2019-24787).
Behov for yderligere økonomi i PUK-budgettet til
lønninger.
(Se separat punkt på dagsorden, hvor ny
medarbejder behandles)

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

Bilag:
SV Forespørgsel om nærmere prognose for kirkelig
mellemregning i Halsnæs (STPR F2 561451), Til MR -
Materiale til offentlige budgetsamråd i 2019,
Offentligt budgetsamråd i 2019 - indbydelse til MR,
Dagsorden Offentligt Budgetsamråd Halsnæs i
2019_v1, Dagsorden Offentligt Budgetsamråd
Gribskov i 2019_v1



5 - Vardemodellen - status

På PU mødet 23-10-2018 blev besluttet at indhente
ekstern hjælp og honorarlønne en person til
indsamling af data, via udviklingspuljen.
Den påtænkte aftale er imidlertid ikke blevet til
noget.
 
Provstiet/provstikontoret har i juli indsamlet og
udfyldt oplysninger i Vardemodellen.
 
 

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -
Vardemodellen (2018 - 38535)
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet -
Vardemodellen (2018 - 35791)

Bilag:
PU-bevilling til honorar for Udfyldelse af Varde-
modellen, Aktdokument

Første udkast til Vardemodellen for Frederiksværk
provsti fremlagt.

6 - Provstiet - Ekstra medarbejder med
regnskabsfunktioner ect.

På PU mødet 28-03-2019 blev nedsat et udvalg
bestående af Mikael Erthmann, Ejvind Hartmund og
Finn Edvardsen for en gennemgang af
arbejdsopgaverne på provstikontoret.

Sager:
PU Frederiksværk - Udvalg for Gennemgang af
provstikontors arbejdsopgaver (2019 - 24787)

Bilag:
Aktdokument

Udkast til annonce godkendt.

7 - Provstikontorets fremtidige beliggenhed

Forslag:
Principbeslutning om provstikontorets fremtidige
beliggenhed.
Nuværende lejeaftale løber til den opsiges af en af
parterne - den kan dog tidligst opsiges pr. 31-12-
2021 med 6 måneders varsel - til tidligste udløb d.
30-06-2022.

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Fremtidig
beliggenhed (2019 - 24795)

Der rettes henvendelse til Helsinge menighedsråd
om, hvorvidt man vil være positivt indstillet overfor
etablering af provstikontor i forbindelse med
Helsinge kirkes eksisterende kontorbygning.



Bilag:
Aktdokument

8 - Tibirke MR - Fastsættelse af mødedato vedr.
Økonomien samt Gretely

Iht. PU beslutning af 18-06-2019 har Tibirke MR
fremsendt projektmateriale for Gretely. Desuden
skulle aftales dato for møde med PU og Tibirke MR
til afholdelse i Gretely.
Tibirkes MR-formand har haft møde med
provstiudvalgets formand d. 06-08-2019. Der blev
ikke aftalt dato for møde med menighedsrådet i
Gretely.
 
For ikke at tale forbi hinanden - og få klarlagt
menighedsrådets ønsker/beslutninger, hhv. klarlagt
provstiudvalgets holdninger hertil, skal fortsat
fastsættes dato for møde iht. ovenstående PU
beslutning.
 
(Som bilag ses de tidligere PU-beslutninger, Styring
anlægsaktiviteter, samt korrespondance mellem MR-
formand og PUs formand/næstformand, og mail m.
projektmateriale.)
Info. til vedhæftede bilag på dagsorden:
Af referat fra MR-møde 31-01-2019 kan læses at
konvertering fra et bilag har været behandlet, men
der er ikke efterfølgende hos provstiet modtaget
officiel ansøgning fra MR.

Sager:
Tirbirke MR - Gretely ombygning (2019 - 22817)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)
Syn - Frederiksværk provsti 2019 (2019 - 13475)

Bilag:
Tirbirke - sag Gretely, SV Tibirke MR - Styring
anlægsaktiviteter, Tibirke MR - Styring
anlægsaktiviteter, 243 Styring anlægsaktiviteter2018,
Delreferat fra møde PU møde 20190618, Delreferat
fra møde PU møde 20190528

Provstiudvalget indkalder til et møde med Tibirke
MR i Gretely. 
Dato d. 10-10-2019 kl. 18.00, inden Tibirke MRs
ordinære menighedsrådsmøde samme dag.

9 - Kregme MR - Ansøgning vedr. midler til
Kamtakker på kirkens tårn

Godkendt. 



Til PUs officielle godkendelse af forhåndsbevilget
konvertering.
Vedr. Kregme MRs brev af af 14. juni 2019 om
dækning, via §7a, stk. 2 midlerne, af yderligere
udgifter ved reparation af kirketårnets kamtakker.
 
Forhåndsbevilling fra PU mødet d. 18-06-2019, under
punktet 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.
 
 
Info:
Kirkekassen har d. 22-06-2019 modtaget brev om
bevilget konvertering.

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

Bilag:
Økonomisk opstilling 2019.06.14, Ans. tårn
ekstraarbejde

11 - Ølsted MR - §7a ansøgninger

Brev af 02-08-2019 fra Ølsted MR:
 
1)   §7a ansøgning vedr. kloak-brud.
 
Ansøgningstekst:
"Følgende er vedtaget pr. mail af Ølsted
Menighedsråd d.d.:
• I forbindelse med rørbrud på det offentlige toilet
på Ølsted Kirkegård ansøges om dækning af en
foreløbig regning på
Kr. 12.884,25 kr. incl. moms
Der forventes yderligere undersøgelser af vores
kloakrør, da der p.t. ingen forbindelse er fra kirkens
kloak til den offentlige kloak. Kommunen og
entreprenør Jan Sommer er involveret, og vi vil i
næste uge (forhåbentlig) få konstateret, hvad
grunden er hertil, og om vi skal involvere
Forsikringsenheden (er varskoet)."
 

1) Kloakbrud:
Dækning via §7a, stk. 2 bevilges, idet dog anføres, at
beløbet må tilbageføres til provstiet, hvis det dækkes
af Forsikringsenheden.
Forsikringsenhedens afgørelse imødeses.
 
2) Gammel installatørregning:
Menighedsrådet må behørigt undersøge, om denne
regning allerede er betalt. Hvis ikke dette er tilfældet
kan beløbet bevilges.

 
3) Vedr. mørklægningsrullegardiner til Rytterskolen:
Afvises.
 
2) Vedr. kistevogn/katafalk.
Udbetalt beløb kr. 6.250, udbetalt via rest fra en
tidligere §7a, stk. 2 bevilling til Ølsted, er taget til
efterretning.



Info:
Provsten har oplyst Ølsted næstformand, at en
sådan kameraundersøgelse af kloakkens
beskaffenhed formodentlig skal indgå i
forsikringssagen.
 
 
Brev af 16-07-2019 fra Ølsted MR: 
2)  Ansøger dækning af el-installatør udgifter hhv.
for skurvogn (2018), Rytterskolen og kirken.
 
Ansøgningstekst:
"Følgende er vedtaget pr. mail af Ølsted
Menighedsråd juli 2019:
• I forbindelse med renovering af Rytterskolen
ansøges om dækning af en uforudset regning, der
indeholder både udført installation til skurvogn i år
2018 samt fejlfinding af sensorer og lux-måler på
Rytterskolen og kirken. Ved henvendelse til
installatøren ang. el-arbejde på skurvogn, blev det
meddelt, at man havde glemt at sende regninger ud i
flere år. Vedlagte faktura skal betales inden
19.7.2019.
Kr. 20.178,44 kr. incl. moms"
 
 
Mail af 02-07-2019 fra Ølsted MR - vedlagt 2 x
ansøgninger af 27-06-2019:
 
3)  Ansøgning om køb og montering af
mørklægningsrullegardiner til Rytterskolen.
 
Ansøgningstekst:
"Til Provstiet
Følgende er vedtaget på Ølsteds
menighedsrådsmøde 27.6.2019:
I forbindelse med renovering af Rytterskolen
ansøges om 6 stk. mørklægningsrullegardiner incl.
montering på nye beslag til erstatning af 34 års
gamle gardiner/rullegardiner. Kr. 11.000 kr. incl.
moms"
 
 
4)  §7a, stk. 2 ansøgning vedr. kistevogn/katafalk.
 
Uddrag fra ansøgningen:
"I forbindelse med køb og ombytning af vores
kistevogn ansøges om Kr. 6.250 kr. incl. moms".
 
Ølsted har efterfølgende oplyst, at de har fået
tilbud på at ombytte deres kistevogn, til en mindre
model der passer kirken, da den nuværende er for
stor og kører på  stolerækkerne og er så bred så der



knapt er plads, når kisten skal ud af
kirken. Differencen mellem køb af ny - og køb af ny
med den gamle katafalk i bytte er kr. 6.250.
 
Info:
Provstiudvalgets næstformand har godkendt
dækning af kr. 6.250 via et ikke udbetalt restbeløb
fra en tidligere §7a, stk. 2 bevilling til Ølsted.
Beløbet ér blevet overført til kirkekassen.

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

Bilag:
Referat mv fra Ølsted menighedsrådsmøde,
ansøgning om mørklægningsrullegardiner, ansøgning
om ombytning af kistevogn, ansøgning om dækning
af el-installationsregning, Salg Faktura 15416,
ansøgning om dækning af kloakbrud, Re Sejersten
Kloak Service AS - Faktura 15416

12 - Torup MR - Ansøger konvertering til
badeværelse Torup pg

Brev af 16-07-2019. Torup MR ansøger konvertering
til nyt badeværelse på Torup præstegård, idet afsat
bevilling på kr. 250.000 ikke dækker.
Foreløbigt styring anlægsaktiviteter 2019, samt
bankkontoudtog er vedlagt.
 
Uddrag fra ansøgning:
"Afsluttet anlægsopgaver ønskes overført til TOPG
Nyt ekstra badeværelse, da det har vist sig, at det
ikke har kunnet lade sig gøre at lave badeværelse
indenfor det bevilgede beløb, der er kommet tilbud
på omkring 350.000,- + moms.
Fra TOK vinduer efterses/fuges/kittes  24.625
Fra TOK Reparation af blytag kirketårn   50.764
Fra TOK Renovering fuger kirketårn   46.219
Fra LYK El-katafalk   1.875

I alt overført til TOPG Nyt ekstra badeværelse 2019
  123.483

Bevilget som ansøgt.
 
Mikael Erthmann deltog ikke under behandling af
punktet.



Derudover har Torup Sogn en prohiberet konto vedr.
synsudsatte arbejder på kr. 76.880,26, som ønskes
brugt til ovennævnte, så der i alt er en bevilling inkl.
de allerede bevilgede 250.000,- på i alt 450.363,26
kr."

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

Bilag:
2019-7 Styring anlaegsaktiviteter, Ansøgning om
overførsel 2019-1, udskrift_6886175742_0008 (1)

13 - Søborg MR - Ansøger konvertering til
Konfirmandstuens loft

Brev af 30-07-2019. Søborg MR ansøger konvertering
til påtænkt Forstærkning af konfirmandstuens loft, i
ansøgningen nævnt "stalden". 
Ansøgningen er vedlagt udtalelse fra arkitekt,
ingeniørs statiske beregninger og detaljer, samt to
tilbud - hvoraf ene tilbudsgiver er anmodet om
genberegning.
 
Uddrag fra ansøgning:
"Nedenstående fire projekter omhandler alle
”Stalden”. Søborg Sogns menighedsråd foreslår, at
disse fire projekter afsynes og overføres til et nyt
samlet projekt vedr. renovering af loft. Det
nuværende projekt 2018/8106 har ikke direkte med
bygningen at gøre men omfatter udstyr til den
pågældende bygning, hvorfor det naturligt vil kunne
indgå. Indkøb af nyt AV-udstyr vil blive fremsat som
et ønske ved næste syn, med henvisning til at
tidligere midler afsat til dette formål er brugt i
forbindelse med renovering af loft.
2016/8103 Indvendig maling    kr.     45.000,00
2017/8104 Loft, lyddæmpning kr.     40.000,00
2018/8106 AV - udstyr              kr.     60.000,00
2017/8111 Loft, undersøgelse kr.   125.031,00
I alt                      kr.   270.031,00
Frie midler          kr.   100.000,00
I alt finansiering kr.   370.031,00
Med hensyn til de frie midler var der den 01.10.2019
et beløb på 402.000 kr., hvoraf et beløb på ca.
100.000 kr. vil kunne forsvares til ovenstående
projekt."
 
Bemærkning til punktet:
Der fremgår ikke ansøgning om godkendelse
af projektet, og der er ikke tidligere modtaget noget

Provstiudvalget tiltræder det ansøgte. PU er sig
bevidst om, at projektet haster, da der kan frygtes
nye og større skader på bygningen, dersom man ikke
sætter i gang.
Et samlet projekt, inklusive de poster som mangler i
det allerede modtagne projekt, imødeses snarest.



projekt til provstiudvalgets behandling.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Søborg MR (2018 - 11764)
Søborg MR - Loftet i Konfirmandstuen (2019 - 24629)

Bilag:
Provsti,renovering,loft,stalden,juli_2019, Ingeniør -
Statiske beregninger og detaljer,
Tilbud,stalden,kim_lundbak, Tilbud,stalden,cn-
byggeservice,
konfirmandstue,loftskonstruktion.2019-07-16

14 - Villingerød MR - Ansøger konvertering til
Isolering af kirkeloft

Mail af 30-06-2019 med brev af 28-06-2019.
Villingerød MR ansøger konvertering til Isolering
kirkeloft, hvor der i budget er afsat kr. 90.000 , men
udgiften bliver væsentligt større.
 
I budget er afsat kr .125.000
til Isolering/vedligeholdelse af vinduer. Beløbet
ansøges konverteret til Isolering af kirkeloftet. 

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

Bilag:
Ansøgning omkontering anlægsbeløb

Konvertering godkendes som ansøgt.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke
under behandling af punktet.
 

15 - Melby MR - Kirkegårdplan til PUs behandling

Mail af 17-07-2019 fra kirkegårdskonsulenten med
udtalelse af 09-07-2019 til Udviklingsplan for Melby
kirkegård.
 
Til provstiudvalgets behandling/godkendelse:
- Kirkegårdskonsulents udtalelse
- Udviklingsplan for Melby kirkegård
- Økonomien
 
Vedr. økonomi
Udgifter på kr. 193.000 i 2018 til udarbejdelse af
kirkegårdsplan er tidligere bevilget dækket af MRs
frie midler.
Der er endnu ikke taget stilling til finansieringen af
selve projektet.
 

 Konsulentens udtalelse tages ad notam, og
provstiudvalget henstiller til menighedsrådet at
konsulentens anbefalinger følges.



Vedrørende parkeringspladsen Område VI -
kræves godkendelse af stift
Jf. kirkegårdsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. skal
Stiftsøvrigheden godkende udvidelse af
parkeringspladsen.
Da MR imidlertid prioriterer Område VI med
etablering af ny parkeringsplads til senere, når
økonomien tillader det, er det for nuværende ikke
nødvendigt med stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:
Kirkegård Melby - Udviklingsplan (2018 - 25897)
Kirkegård Melby - Udviklingsplan (2018 - 25897)

Bilag:
Image, Ansøgning_kirkegårdsplan_24-09-2018, 1.
estimat af anlægsudgift til udviklingsplan
(30.04.2018)

16 - Blistrup MR - Ny projektplan og oversigt til
Kirkegårdens stier og veje

Brev af 12-06-2019. Blistrup MR fremsender
revideret projektplan og oversigtskort af 30-04-2019.
 
- Visse dele fra Etape 2 flyttes til Etape 1 i stedet.
- Forventet udgift i 2019 øges fra 300.000 til 375.000.
Provstiet har fremsendt det nye materiale til
kirkegårdskonsulentens udtalelse, i stedet for det
tidligere projektmateriale af 04-03-2019.

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:
Anmodning om udtalelse vedr. Blistrup kirkegårds
stier og veje, 2019-06-12 brev til PU fra Bo Andersen
for Blistrup MR, Projektbeskrivelse 01.03.2019, rev.
30.04.2019, Oversigtskort 1 rev. 30.04.2019,
Delreferat fra møde PU møde 20190528

Behandles under punkt 22.

17 - Torup MR - Renovering Østre portal Torup
kirkegård

Brev af 12-07-2019. Torup MR fremsender rapporter
m.v. vedr. Torup kirkegårds østre portal - en del af
"Fugning og reparation af hele kirkegårdsmuren" fra
synsrapport 2016, hvortil blev bevilget kr. 340.000.

Videresendes til Stiftsøvrigheden for videre
behandling af projektet.
Det bemærkes at behandlingen haster af hensyn til
portalens tilstand.
 
Mikael Erthmann deltog ikke under behandling af
punktet.



På nuværende tidspunkt er brugt for ca. kr. 71.000 til
diverse undersøgelser og rapporter og ca. kr.
120.000 vil blive brugt til udbedring af den lave del af
muren mod Haldvejen, der også var en del af
projektet.
 
Spørgsmål til behandling af PU samt Stiftsøvrigheden
ad tjenestevejen:
- skal portalen renoveres - anslået pris kr. 1,2 - 1,6
mio.
- skal portalen nedrives og genopbygges - anslået
pris kr. 1,5 - 1,8 mio.
- finansiering; MR foreslår stiftsmiddellån.
 
(bilag 48 sider)

Sager:
Kirkegård Torup - Østre kirkegårdsportal (2018 -
33061)

Bilag:
7408-Torup Sogn, portal-provsti-2019-07, 2018.05.08
notat - torup kirke - portal, Geoteknisk rapport
185676.geo Franck miljø og geoteknik, Økonomisk
vurdering - renovering af ringmur, Ksag Torup,
Kroghs Tegnestue portal, Synsforretning, kirke og
kirkegård-TOK, Successiv kalkulationTorup Kirke,
Understøbe eksisterende portal, Successiv
kalkulationTorup Kirke, Ny portal, Tegning K01 Finn,
Notat af ringmur-1, Tegning K02, Tegning K04,
Tegning K03, Kroghs tegnestue notat portal, Tegning
K05, Tegningsfortegnelse, Tegning K07, Tegning K06

18 - Stiftets konsulentrunde - efterår 2019

Provstiudvalgets behandling af ønsker til stiftets
konsulentrunde. Stiftet har frist for modtagelse d.
20-08-2019.
 
Brev af 02-07-2019 til PU med kopi til Stiftet. Blistrup
fremsender ansøgning til konsulentrunden vedr. nyt
orgel til kirken.
Stiftet har ved mail af 30-07-2019 til Blistrup MR
bekræftet besøg af konsulenterne d. 10-09-2019.
 
Brev af 19-07-2019. Kregme fremsender ansøgning
til konsulentrunden vedr. ønske om nye
mandskabsfaciliteter samt sognegård ved kirken.

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

Kregmes ansøgning videresendes
til Stiftsøvrigheden. 



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

Bilag:
Konsulentrunde, Blistrup Kirke, Vedr. orgelsag,
Konsulentrunde sep. 2019, F1.01A, Konsulentrunde,
Blistrup Kirke

19 - Høring - Ændring af lov om folkekirkens
økonomi ifm. tjenestemandspensioner

Høring af 12-07-2019 fra Kirkeministeriet. Høring
over udkast til forslag til lov om ændring af lov om
folkekirkens økonomi (KM F2.: 59354). Frist for evt.
høringssvar er 16-08-2019.

Sager:
Høring - Udkast til forslag til lov om ændring af lov
om folkekirkens økonomi (KM F2.: 59354) (2019 -
23549)

Bilag:
Aktdokument, Høringsbrev, Høringsliste,
Høringsudkast

Provstiudvalget har ingen kommentarer. 

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

Fra PU mødet 28-05-2019:
Provstiudvalget finder, at sagen bør juridisk vurderes
straks. Mikael Erthmann/PU (MIE/PU) tager kontakt
til Kregmes formand, og bemyndiges til videre
behandling.
 
MIE/PU har ved notat af 17-06-2019 til Kregme
MR anbefalet at projektet stoppes, og der findes en
løsning for udbedring af muren. MIE/PU har
anbefalet at en række opgaver iværksættes bl.a.:
- Dokumentere fejl/problemer samt opgøre hvad der
er faktureret og betalt under de enkelte firmaer.
- Dokumentere evt. udført/delvis udført mangel-
udbedring tillige med anden skriftlig dokumentation
i relation til arbejdet.
- Kontakte advokat.
- Indkalde til møde med udførende firma vedr. det
udførte arbejde.
- Afhængig af udfaldet af mødet, krav om mangel-
udbedring til firma/firmaer baseret på svar fra
advokat.

PU anerkender Mikael Erthmanns gennemgang af
sagen, og anbefaler den til Kregme menighedsråd.
Rådets stillingtagen afventes.
 
 



 
Det er vigtigt, at Kregme MR tager stilling til, og
sikrer, at der fremlægges en plan for, hvad der skal
gøres ren konkret. Skal alle teglsten tages ned, og
omlægges med den foreskrevne metode (evt. med
anden mørtel), eller skal man tage skridtet fuldt ud
og kassere de indkøbte
teglsten og finde en anden type, der både i
udseende og i materialevalg passer til kirkegården og
den type mørtel, der anbefales anvendt af
Nationalmuseet.
 

Sager:
Kirkegård Kregme - Tillæg til tidligere sag om 25m
kirkegårdsmur (2018 - 32294)

Bilag:
Byggesag Kregme kirkegård, Byggesag kregme

21 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd indbyder igen i år
til provstiudvalgskonference. Konferencen bliver i år
afholdt lørdag den 9. november 2019 på Messe C i
Fredericia kl. 10 – 15.30.
Til konferencen vil der fra hvert provstiudvalg kunne
deltage tre medlemmer.

Sager:
Akteres kun - Almindelig ind- og udgående post-
mails - fra-til MR og andre (2018 - 39565)

Bilag:
Provstiudvalgskonference

Tages til efterretning.

22 - Blistrup MR - Ny projektbeskrivelse af 30-04-
2019

Brev af 12-06-2019. Blistrup MR fremsender ny
projektbeskrivelse dateret 30-04-2019.
 
På PU mødet d. 28-05-2019 blev "projektbeskrivelse
af 01-03-2019" genbehandlet, og
efterfølgende fremsendt til kirkegårdskonsulentens
udtalelse.
 
Revideret projektbeskrivelse dateret 30-04-2019 er
fremsendt til kirkegårdskonsulenten i stedet for den
tidligere "projektbeskrivelse af 01-03-2019", sendt til
kirkegårdskonsulentens udtalelse d. 30. maj.

Provstiudvalget fastholder beslutning af 28-05-2019,
dog med ændring af forventet udgift for etape 1:
Da projektets etape 1 er estimeret til kr. 375.000 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.



- Visse dele af Etape 2 flyttes til Etape 1 i stedet.
- Udgift i 2019 øges fra 300.000 til 375.000. 
- De hár bevilget ligning - se delreferat af 28/5-19
(akt 5).

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:
2019-06-12 brev til PU fra Bo Andersen for Blistrup
MR, Projektbeskrivelse 01.03.2019, rev. 30.04.2019,
Oversigtskort 1 rev. 30.04.2019, Delreferat fra møde
PU møde 20190528

23 - KM afslag på Forsøgsordning vedr.
Kirkeskoletjenesten

Orienteringspunkt:
 
Brev af 28-06-2019. KM afviser ansøgning om
Forsøgsordning vedr. Kirke-skoletjenesten.
Forsøgsordning var ønsket for at få separat CVR.nr.
for Kirke-skoletjenesten. Afvisning sker med
begrundelsen at budgettet er på under 1 mio. kr., og
mindre end 2 årsværk.

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-
skoletjenesten (2019 - 19031)

Bilag:
Til Frederiksværk Provstiudvalg vedr. Forsøgsramme
3

Taget til efterretning. 

24 - Gilleleje MR - Ansøgning om
børnekonfirmandrefusion

Orienteringspunkt:
 
Mail af 31-07-2019. Gilleleje MRs kordegn
fremsender opgørelse over udgifter for
børnekonfirmandhold i foråret 2019, i alt kr.
19.099,76.
 
Beløbet er godkendt af provstiudvalgets formand og
overført til kirkekassen.

Sager:

Taget til efterretning. 



PUK pulje - Refusion for børnekonfirmandhold (2018
- 11762)

Bilag:
minikonfirmander, opg. foråret 2019

25 - Høring - For-høring forslag til lokalplan for det
tidligere Esbønderup Sygehus

Orienteringspunkt:
 
Brev af 090-7-2019 fra Stiftet til PU. Høring - Forslag
til kommuneplantillæg og lokalplan for det tidligere
Esbønderup Sygehus.
For-høringen er udsendt til
provstiudvalgsmedlemmerne d. 10-07-2019.
Esbønderup MR har ved svar til Stiftet ingen
bemærkninger til for-høringen.
D.  05-08-2019 er stiftet oplyst om at PU ingen
bemærkninger har til for-høringen.

Sager:
Høring - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
for det tidligere Esbønderup Sygehus (2019 - 23286)

Bilag:
Forhøring vedrørende kirkebyggelinjen

Taget til efterretning. 

26 - Stift til Esbønderup MR - Ønsker revideret
projekt for forstærkning af kirkegårdsmuren

Orienteringspunkt:
 
Brev af 26-06-2019 fra Stiftet til Esbønderup MR.
Revideret projekt for forstærkning af
kirkegårdsmuren ønskes fremsendt.
Brevet er vedlagt udtalelser af:
- 29. maj 2019 fra Nationalmuseet
- 8. juni 2019 fra kirkegårdskonsulenten
landskabsarkitekt Birgitte Fink
- 11. juni 2019 fra den kgl. bygningsinspektør Fogh &
Følner Arkitektfirma A/S

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

Bilag:
Retur til MR, Esbønderup renovering af
kirkegårdsmur 2019, 2019.06.11_KS_B_Esbønderup,
kirkegårdsmur_jf

Taget til efterretning. 



27 - Stift til Gilleleje MR - Ønsker revideret projekt
for Gilleleje Lyset

Orienteringspunkt:
 
Brev af 14-06-2019. Stiftet har spørgsmål til
projektforslag af 21-02-2019, og beder Gilleleje MR
udarbejde revideret projekt for Gilleleje Lyset til
fremsendelse ad tjenestevejen.

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

Bilag:
Retur til MR vedr. Gillelejelyseet i Gilleleje Kirke,
2019.03.12_KS_B_Gilleleje, etabl.Gillelejelys_jf,
Gilleleje.etablering af ny belysning, Gilleleje kirke -
anmodning om udtalelse

Taget til efterretning. 

28 - Stift til Græsted MR - Ønsker fyldestgørende
projekt for lukkebeslag på kirkevinduer

Orienteringspunkt:
 
Brev af 08-07-2019 fra Stift til Græsted MR.
Ansøgning vedr. nye lukkebeslag på kirkevinduer
afvises. Stiftet anbefaler, at menighedsrådet søger
kompetent kirkekyndig arkitektrådgivning
til udformning af projekt med fyldestgørende
projktmateriale.

Sager:
Kirke Græsted - Lukkebeslag på vinduer (2019 - 2437)

Bilag:
Retur til MR, Græsted.istandsættelse af vinduer,
2019.02.18_KS_B_Græsted, renov.af
kirkevinduer_sa, Græsted.istandsættelse af
vinduer.suppl., 2019.06.27_KS_B_Græsted_ny udtl.
renovering af kirkevinduer_sa

Taget til efterretning.  

29 - Stift til Helsinge MR - Ønsker ny ansøgning for
indvendig kalkning af kirken

Orienteringspunkt:
 
Brev af 17-07-2019 fra Stiftet til Helsinge MR. Ønsker
ny ansøgning fremsendt for indvendig kalkning af

Taget til efterretning. 



Helsinge kirke, med baggrund i tidligere skrivelse fra
Nationalmuseet af 23. april 2018.

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

Bilag:
Retur MR, Helsinge,
2019.07.01_KS_B_Helsinge_indvendig kalkning_jf

30 - Eventuelt

 

Per Løth orienterede om råd i Vinderød kirkes kapel.
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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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