
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20190910 - d. 10-09-2019 kl. 18:30 til 21:00

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

Mødet sluttede kl:  21.00

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2020 - Fastsættelse af ligning udskudt

DAP af 03-09-2019. Iht. cirkulære CIR1H nr 9748 af
30/08/2019 er provstiudvalgets frist for fastsættelse
af ligningsbeløb for 2020 udskudt til senest 8.
oktober 2019.
 
Dato for PU møde for fastlæggelse af ligning 2020:
Næste fastlagte provstiudvalgsmøde er først d. 22-
10-2019. Der er formandsmøde d. 02-10-2019 i
Esbønderup; vil der på dagen kunne afholdes et kort
PU møde forinden formandsmødet, kun med
fastlæggelse af kirkekassernes ligning på dagsorden?
Provstikontoret har da d. 7. og 8. til at udmelde til
kirkekasser og kommuner.
 
Dette såfremt vi har modtaget prognoser fra de to
kommuner, efter det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag er udmeldt.
Forhandlingerne forventes afsluttet 20. september.
Umiddelbart herefter, bør de statsgaranterede
udskrivningsgrundlag foreligge.

Såfremt vi har modtaget prognoser fra de to
kommuner, efter det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag er udmeldt, vil der forud for
formandsmøde d. 02-10-2019 i Esbønderup afholdes
et kort PU møde på dagen kl. 17.00, med fastlæggelse
af kirkekassernes ligning på dagsorden.
Provstikontoret har da d. 7. og 8. til at udmelde til
kirkekasser og kommuner.
 
Er der endnu ikke modtaget prognose og
mellemregning fra kommunerne, vil der blive indkaldt
til et ekstraordinært PU møde, til afholdelse senest d.
6. oktober 2019.

2 - Budget 2020 - Driftsudgifer/anlægsarbejder der
evt. skal tages højde for

1) Frederiksværk-Vinderød - Hospicepræst
PU beslutning af 19-02-2019: For indeværende
budgetperiode afholdes udgifter til organist og
kirkesanger ved andagter på Arresødal Hospice af
Frederiksværk-Vinderød kirkekasse.
Fra budget 2020 kan udgiften hertil henlægges i en
anden kirkekasses budget. Frederiksværk-Vinderød
kirkekasses budget nedskrives derefter tilsvarende.
 

1) Frederiksværk-Vinderød - Hospicepræst
Fra og med budget 2020 afholdes udgifter til organist
og kirkesanger ved andagter på Arresødal Hospice af
Mårum kirkekasse.
 
Da udgiften allerede er budgetteret i Frederiksværk-
Vinderød kirkekasses budget for 2020, opgør
Frederiksværk-Vinderød pr. 31-12-2019
omkostningerne for 2019. Dette beløb overføres
til Mårum kirkekasse til dækning af Mårum
kirkekasses driftsudgifter til organist og sanger på
Hospice.



Henlægges udgiften til anden kirkekasses budget?
 
2) Frederiksværk-Vinderød - Kapel Vinderød
Kirkegård. (svamp/råd m.m. i tagkonstruktionen)
Se senere punkt på dagsorden: Frederiksværk-
Vinderød MR - Orientering/Ansøgning om brug af
frie midler m.v. 
I MRs brev af 09-01-2019 blev oplyst at "Foreløbige
anslåede udgifter lyder på kr. 619.800".
 
Skal der tages højde for udgiften/anlægsarbejdet i
budget 2020?

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190219

 
Mårum kirkekasse skal derefter budgettere udgiften
i fremadrettet med start i budget 2021.
 
Frederiksværk-Vinderød kirkekasses budget 2021
nedskrives tilsvarende fremadrettet.
 
 
2) Frederiksværk-Vinderød - Kapel Vinderød
Kirkegård. (svamp/råd m.m. i tagkonstruktionen)
Se beslutning under punkt 10. Budget 2020 tillægges
kr. 619.800.
 
 
Per Løth deltog ikke under behandlingen.

3 - MR kvartalsrapporter 1. kvt. 2019 - de sidst
modtagne

Kvartalsrapporter for 1. kvt. 2019 modtaget fra 3
menighedsråd - siden sidste møde.
3 kirkekasser mangler nu fremsendelse for 1. kvt.
Der er udsendt erindring d. 07-08-2019.
 
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. 

4 - MR Kvartalsrapporter 2. kvt. 2019

Kvartalsrapporter for 2. kvt. 2019 er modtaget fra 12
ud af 18 kirkekasser, samt Kirke-skoletjenesten.
 
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

Der mangler fortsat kvartalsrapporter fra Annisse,
Esbønderup, Græsted, Mårum, Ramløse, Søborg
samt Områdeorganistordningen.
 
Generelt til kirkekasserne:
Det er de fulde kvartalsrapporter, inkl.
specifikationsdelen, der skal fremsendes
underskrevet til provstiudvalget.



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

5 - PUK Kvartalsrapport 2. kvt. 2019

PUK kvartalsrapporten samt diverse udtræk er sendt
til PUs økonomi-gruppe v/EH og BS.
Materialet kan desuden ses af provstiudvalget i F2
Touch.

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

Bilag:
Kvartalsrapport 2019 2.kvt - PUK inkl. KST-løn

Behandlet og godkendt.

6 - Regnskabsinstruks for Vejby MR - Opfølgning
vedr. udarbejdelsen

Opfølgning på Stiftets brev af 25-06-2019 til Vejby
MR med kopi til provstiet. PU skal påse
udarbejdelsen af regnskabsinstruks for Vejby MR.
 
Vejby MR vil på sit møde i september godkende ny
Regnskabsinstruks samt vedtægter, og efterfølgende
fremsende dem til provsti/stift.
 

Sættes på dagsorden på PU mødet 22-10-2019.



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

Bilag:
Til Vejby Menighedsrådpå Stiftets foranledning
20190724

7 - Halsnæs ligningsområde - Ikke flere 5% midler
resten af 2019

Der kan ikke tildeles 5% midler i resten af 2019 i
ligningsområde Halsnæs.
Der er i årets løb tildelt en større sum til Ølsted MR.
Tilbage på kontoen står den afsatte bevilling til
Kregme MR til kamtakker på kirkens tårn, til
udbetaling når der modtages dokumentation for
udgiften.

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

Bilag:
§7a udbetalt Halsnæs kommune 2019

Der kan ikke tildeles 5% midler i resten af 2019 i
ligningsområde Halsnæs.
 

8 - Ølsted MR - §7a Gammel elregning

På mødet d. 13-08-2019 ved behandling af punkt
11.2, ifm. elregning på kr. 20.178,44 inkl. moms for
arbejde udført hhv. til skurvogn i 2018, samt vedr.
fejlfinding af sensorer og lux-måler på Rytterskolen
og kirken, blev af PU besluttet:
 
 ..... "Menighedsrådet må behørigt undersøge, om
denne regning allerede er betalt. Hvis ikke dette er
tilfældet kan beløbet bevilges."
 
Kirkekassen har ved mail af 19-08-2019 oplyst, at der
aldrig tidligere er modtaget faktura for det udførte
arbejde.

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

Bilag:
SV Til Ølsted Svar vedr. §7a ansøgninger (STPR F2
579893)

I anlægsmidlerne konverteres et beløb på kr.
20.178,44 til drift.
Provstiudvalget afventer menighedsrådets
beslutning om hvilket anlægsarbejde beløbet
konverteres fra.
Oplysningen skal være provstiudvalget i hænde i god
tid inden 2. oktober 2019, hvor ligning for 2020
fastlægges.
 

 



9 - Ølsted MR - §7a Damprensning af ukrudt

På mødet d. 18-06-2019 ved behandling af punkt 5.1
blev bevilget kr. 65.000 fra 5% midlerne til hjælp på
kirkegården for resten af 2019.
Beløbet kr. 15.000 til Torups assistance ifm.
damprensning af ukrudt blev glemt medtaget i
bevillingen.
 

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

Bilag:
VS Message from MF 220, SMF 22019082910280

Efter aftale med Torup kirkekasses kasserer udskydes
betaling af regning til 2020.
 
Fra 5% midlerne for 2020 bevilges/overføres kr.
15.000 til Ølsted kirkekasse i januar 2020 til
betaling for damprensning af ukrudt på kirkegården.

10 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Orientering/Ansøgning om brug af frie midler m.v.

Brev af 01-09-2019 fra Frederiksværk-Vinderød MR.
Der orienteres/ansøges om brug/konvertering af frie
midler.
 
1. Kapel Vinderød Kirkegård. (svamp/råd m.m. i
tagkonstruktionen)
 
Til info.:
Rettelse til MRs oplysning om at "Sagen er godkendt
som en §7 stk. 2 sag."
På PU mødet 22-01-2019 blev ej bevilget dækning via
§7a, stk.2, men at "Arbejdet godkendes igangsat.
Forsikringsenhedens afgørelse afventes vedr.
finansiering."
 
Uddrag fra orientering/ansøgning:
".......Først når skaden er blevet endelig undersøgt,
og typen er endeligt afklaret, kan det opgøres, om
der er dækning fra Forsikringsenheden, da den har
oplyst, at skaden ikke er dækningsberettiget."
".......Da fejlen tilsyneladende er opstået ved, at det
gamle kapel er blevet indrettet med køl uden, at der
er foretaget de nødvendige bygningsmæssige
forhold heroverfor, kan der være tale om, at der skal
foretages forskellige indgreb i bygningen for at sikre,
bygningen er egnet hertil. Der arbejdes med disse
forhold.
Når der er mere klarhed over sagen, vil vi give en
orientering herom."
 
(I MRs brev af 09-01-2019 blev oplyst at "Foreløbige
anslåede udgifter lyder på kr. 619.800".)

1) Der tildeles kr. 619.800 i anlægsbudget 2020. Disse
midler tildeles med den udtrykkelige klausul, at
beløbet skal tilbageføres til provstikassen, dersom
skaden dækkes af forsikringen.
 
2) Brug af frie midler godkendes som ansøgt.
 
3) Brug af frie midler godkendes som ansøgt.
 
4) Brug af frie midler godkendes.
 
 
Per Løth deltog ikke under behandlingen.



 
 
2. Udbygning af sikringsanlæg i Sognegården.
 
Tekst fra orientering/ansøgning:
"I forbindelse med opførelsen af Sognegården i
Frederiksværk blev Falcks sikringsafdeling overført til
Verisure. Vi havde indgået aftale med Falck om
arbejdets udførelse, men denne aftale er ikke
kommet helt igennem hvorved, der mangler sikring
af døre og vinduer i bygningen. Vi har sat dette
arbejde i gang, da der har været et par uheldige
tilfælde, hvor et vindue/dør ikke har været lukket
uden for bygningens planlagte åbningstider. Der er
ikke sket nogen skade. Finansieringen regnes at ske
via de frie midler med ca. 35.000 kr."
 
 
3. Døre i vindfang i Sognegården.
 
Tekst fra orientering/ansøgning:
"Sognegården blev udført med svingdøre i
vindfanget, men desværre har det vist sig at være en
uheldig løsning, da dørene går op i hovedet på de
gæster, der kommer til Sognegården. Den er heller
ikke god for handicappede. Vi har derfor kontaktet
arkitektfirmaet med henblik på at få en
skydedørsløsning i stedet.
Anlægsregnskabet er afsluttet, så finansieringen vil
vi forslå sker via Sognets frie midler. Der regnes med
ca. 100.000 kr. til ændringen."
 
 
4. Lydproblemer i Sognegården.
 
Uddrag fra orientering/ansøgning:
"For at komme videre med løsning af problemet har
vi haft møde med arkitekten, der projekterede
bygningen og anmodet om forslag til udbedring. Vi
har ikke kendskab til økonomien i udbedringen, men
vi indstiller, at finansieringen sker via Sognets frie
midler, og at arbejdet udføres hurtigst muligt, så
salen ikke får renomme af ikke at kunne bruges."
Der er ikke oplyst forventet udgift. 

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

Bilag:
Provsti verserende sager september 2019



11 - Gilleleje MR - Orientering/Ansøgning om brug
af Likviditet stillet til rådighed af PU

Mail af 29-08-2019. Gillelejes orientering/ansøgning
om brug af Likviditet stillet til rådighed af provstiet.
 
Ansøgningstekst:
"I forbindelse med revisors gennemgang af vores
årsafslutning for 2018 er vi blevet opmærksomme
på, at vi ikke har orienteret Provstiudvalget om vores
resultatdisponering.
 
Gilleleje Menighedsråd har godkendt regnskabet for
2018, og det er afleveret efter forskrifterne.
Resultatet er negativt med kr. 262.066 og
Menighedsrådet har foretaget en
resultatdisponering, hvor underskuddet dækkes af
en stor del af saldoen på konto 721140: ”Likviditet
stillet til rådighed af provstiet”.
Da saldoen på denne konto er opstået i forbindelse
med omlægning af regnskabssystem og består af
overskud gennem årene op til denne omlægning,
skal vi vel ikke ansøge Provstiudvalget om tilladelse. 
 
Vi vil dog for en god ordens skyld orientere
Provstiudvalget om vores disponering."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Gilleleje MR (2018 - 12861)

Bilag:
Gilleleje Kirkekasse Resultatdisponering 2018

Provstiudvalget tager rådets disponering til
efterretning, men ønsker oplysning om, hvortil
midlerne er anvendt.
Fremadrettet skal provstiudvalget ansøges inden
anvendelse af "Likviditet stillet til rådighed af
provstiet".

12 - Søborg MR - Projekt for konfirmandstuens loft

Brev af 31-08-2019 v/mail af 01-09-2019. Søborg MR
fremsender finansieringsplan på i alt kr. 349.464,
samt 2 indhentede tilbud til provstiudvalgets
godkendelse af projektet for Forstærkning af loftet i
konfirmandstuen. Menighedsrådet ønsker at
anvende det billigste tilbud.
 
Beslutning fra PU mødet d. 13-08-2019, hvor
konvertering til projektet blev ansøgt: 
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.

Godkendt som foreslået.



Sager:
Søborg MR - Loftet i Konfirmandstuen (2019 - 24629)
Søborg MR - Loftet i Konfirmandstuen (2019 - 24629)

Bilag:
Renovering af konfirmandstuens loft,
Provsti,renovering,loft,stalden,august_2019,
Tilbud2,stalden,cn-byggeservice,
Tilbud,stalden,kim_lundbak, Delreferat fra møde PU
møde 20190813

13 - Provstikontorets fremtidige beliggenhed

D. 15-08-2019 har provstiet sendt høring til Helsinge
MR vedr. provstikontorets eventuelle fremtidige
beliggenhed. 

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

Bilag:
Til Helsinge menighedsråd om provstikontor ved
Helsinge kirkes kontor 20190815, Vedr forespørgsel
om provstikontor, Referat 28. 28 august 19

Provstiudvalget takker for den positive
tilbagemelding.
Helsinge kirkekasse godtgøres udgift til foranalyse.

14 - GIAS - Nye ydelser i provstiet - Årlig
prisregulering

Orienteringspunkt:
 
Tilføjede ydelser til provstiets GIAS katalog.
 
I provstiets GIAS katalog for 2020 er nu oprettet
følgende ydelser i henhold til kirkegårdenes ønsker,
samt PUs beslutning af 19-02-2019. 
 
Ydelse:
5182 - Gran heldækning urneplads type 2   -   kr.
456,85
5183 - Gran heldækning urneplads type 3   -   kr.
537,45
 
5232 - Gran m. fyropstilling urneplads type 2   -   kr.
548,22
5233 - Gran m. fyropstilling urneplads type 3   -   kr.
644,95

Taget til efterretning. 



 
Pris for Gran heldækning i provstiets ydelser = prisen
for tilsvarende partiel grandækning + 30 %.
Pris for Gran m. fyropstilling i provstiets ydelser =
prisen for tilsvarende heldækning + 20 %.
Ydelserne kan anvendes fra og med 2020.
 
Det/den enkelte MRs/kirkegårds GIAS ansvarlige kan
tilføje ydelserne til kirkegårdens ydelseskatalog,
hvis kirkegården tilbyder ydelsen. 
 
 
Årlig prisregulering af GIAS taksterne.
 
Mail af 04-09-2019 fra GIAS Centeret.
Jf. vejledning om beregning af kirkegårdstakster (nr.
9685 af 22. august 2018) , skal der en gang årligt i
september måned foretages en beregning og en
ajourføring af taksterne i GIAS.
Taksterne skal pristalsreguleres med tilvæksten i
forbrugerprisindekset fra juli måned 2018 til juli
måned 2019. 
 
Der er foretaget en beregning jf. vejledningen, som
viser en fremskrivning på 0,4 % af taksterne
gældende for 2020. 
Denne fremskrivning er nu ajourført i GIAS’s
ydelseskatalog.

Sager:
Kirketårdstakster i GIAS - Frederiksværk provsti (2018
- 35051)

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190219

15 - LM konsulenterne til MR - Info. om
interviewrunden

Orienteringspunkt:
 
Mail af 27-08-2019 fra LM personalekonsulenterne
til menighedsrådenes deltagere fra mødet d. 15-08-
2019.
Info. om interviews samt PowerPoint præsentation
fra mødet.
 
Græsted MR har oplyst, at de ikke ønsker at deltage i
interviewrunden (Fase 1).

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet -

Taget til efterretning. 



LM Personalekonsulent Fase1 (2019 - 2616)

Bilag:
Opfølgning på møde om interview med
personalekonsulenter i Frederiksværk Provsti

16 - Blistrup MR - Børnekonfirmandrefusion

Orienteringspunkt:
 
Brev af 22-08-2019. Blistrup MR ansøger refusion for
udgifter ifm. afholdt børnekonfirmandhold. I alt kr.
1.511,70.
 
Provstiudvalgets formand har godkendt refusion, og
beløbet er overført til kirkekassen.

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

Bilag:
2019-08-22 brev fra Blistrup til provstikontoret

Taget til efterretning. 

17 - Kregme MR - Indsigelse til Vejdirektoratet vedr.
rundkørsel

Orienteringspunkt:
 
Kregme MR har i brev af 20-08-2019 sendt indsigelse
til Vejdirektoratet mod ombygning af Kregme
rundkørslen.
 
Vejdirektoratet informerer i mail af 23-08-2019
Kregme MR om, at de vil medtage bemærkningerne i
det omfang, det kan lade sig gøre
ift. Vejdirektoratets projekt for ombygning af
rundkørslen mellem Frederikssundsvej, Hillerødvej
og Kappelhøjvej. 
Når detailprojektet foreligger indkalder
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer til en
besigtigelsesforretning, forventeligt den 27.11. 2019.
Ved besigtigelsesforretningen skal projektet
vurderes af Ekspropriationskommissionen, og MR
har i den forbindelse også mulighed for at komme
med indsigelser til projektet.

Sager:
Orienteringssag - Kregme MR - Ombygning af
rundkørslen ved Kregme kirke (2019 - 22481)
Orienteringssag - Kregme MR - Ombygning af

Taget til efterretning. 



rundkørslen ved Kregme kirke (2019 - 22481)

Bilag:
SV Indsigelse mod ombygning af Kregme
rundkørslen, Indsigelse Kregme rundkørsel

18 - Fra HS - Vedr. for-høring til lokalplan for det
tidligere Esbønderup Sygehus

Orienteringspunkt:
 
Brev af 28-08-2019 fra Stift til Gribskov Kommune
vedr. forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
det tidligere Esbønderup Sygehus.
Stiftsøvrigheden har efter indhentelse af udtalelse
fra den kongelige bygningsinspektør, ingen
bemærkninger til udkastet, og imødeser
modtagelsen af høringen af lokalplanforslaget.

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

Bilag:
Svar til Gribsskov kommune vedr. udkast til
lokalplanforslag, Svar til Gribsskov kommune vedr.
Esbønderup sygehus

Taget til efterretning. 

19 - Stiftets kondulentrunde - Dagsorden til
konsulentrunden i september 2019

Orienteringspunkt:
 
Brev af 28-08-2019. Stiftet fremsender kopi af
dagsorden til konsulentrunden d. 10-09-2019.
Blistrup MR får besøg vedr. orgel til kirken.
Kregme MR får besøg vedr. mandskabsfaciliteter og
sognegård. 

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

Bilag:
Aktdokument, Vedr. orgelsag, Konsulentrunde sep.
2019

Taget til efterretning. 

20 - Eventuelt 1) Bemærk - Mødedato til provstiudvalgets kalender.



 
PU har møde med Tibirke MR i Gretely, torsdag d. 10.
oktober 2019 kl. 18.00.
 
2) Annonceteksten til ekstra medarbejder med
regnskabsfunktioner.
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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)

2019 - 7429 - Frederiksværk Provsti – Møder 10-09-2019, 18:30


	Forside

