
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20191002 Ekstraordinært - d. 02-10-2019 kl. 17:00 til 19:00

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

Ekstraordinært PU møde. 
 
Fraværende med afbud:

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2020 - Fastlæggelse af ligning

Fastlæggelse af ligning for 2020 i henhold til
cirkulære CIR1H nr. 9748 af 30/08/2019.
Kirkekasserne er orienteret ved provstiets brev af 11-
09-2019.
 
KM har d. 26-09-2019 udmeldt Landskirkeskatten:
Halsnæs kommune: kr. 6.392.618
Gribsov kommune:  kr. 9.008.419
 
 
Prognose fra Gribskov Kommune af 12-09-2019
Mellemregningen med kommunen er følgende:
 
Mellemregning:
Tal i 1.000 kr.

Gribskov
Kommune

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.
 
Vedr. 2020.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten
i 2020 er 6.076.014 (i 1.000 kr.)
 
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2019,
hvor den er 0,85%.
 
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 51.646 (i 1.000 kr.)
 
Det skal understreges at dette er den udmeldte
statsgaranti vedr. udskrivningsgrundlag/provenu, og er
altså ikke vedtaget endnu.

Ligning fastlagt.
Ligningen fastholdes på 0,85% for både Halsnæs og
Gribskov kommuner.
Råderummet i ligningsmidlerne skal anvendes til
dækning af den kommende indbetaling af feriepenge
til Lønmodtagernes Feriemidler.
 
PUK budgettet - Der afsættes ikke beløb til
Vardemodellen. 
 
Senest d. 8. oktober 2019 udmelder provstikontoret:
- Ligning for 2020 til hhv. Gribskov Kommune og
Halsnæs Kommune.
- Ligning for 2020 til kirkekasserne via
Økonomiportalen, hvorfra regnskabsførerne kan
hente oplysninger.
 
Vigtigt for menighedsrådene/regnskabsførerne:
Sammen med hver kirkekasses udmeldte ligning på
Økonomiportalen, vil provstiudvalgets
bemærkninger til udmeldingen være påført, hvilke
der skal være taget højde for i Endeligt budget.
 
De endelige budgetter afleveres iht. Økonomisk
tidsplan senest d. 01-11-2019 fra Økonomiportalen,
til behandling på provstiudvalgsmødet d. 12-11-
2019.



Det er nu op til byrådet, om man vil vælge statsgarantien.
 
 
Prognose fra Halsnæs Kommune af 19-09-2019
 
Kirkeskatteprognose 2020 Kroner

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.311.704.000

  

Beregnet provenu ved uændret skat 36.649.484

Forventet mellemværende primo
2020

2.119.602

I alt til rådighed ved uændret skat 38.769.086

Heraf skønnet landskirkeskattebeløb 6.723.539

Rest til provstiudvalget 32.045.546

 
 
 
Poster/Anlægsønsker der skal være
medtaget når Endeligt Budget 2020 afleveres.
 
Ølsted kirkekasse
Beslutning fra PU mødet d. 10-09-2019 vedr. Ølsteds
gamle el-installatør regning:
"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."
 
Note: Når kirkekassen har oplyst PU om hvorfra
beløbet konverteres, skal det berørte anlægsarbejde
medtages på bilag 3 i Endeligt budget 2020 med kr.
21.000. I provstiets budgetoversigt ér beløbet tillagt
Ølsteds anlægsønsker.
 
 
PUK budgettet.
Skal der budgetteres midler til gennemgang af
sognenes oplysninger/ensartet udarbejdelse af
Vardemodellens oplysninger.
 
 
(Materiale er udsendt via F2Touch til PU-
medlemmerne)

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



Bilag:
Til MR om udsat frist for udmelding af ligning 2020

2 - Håndbog for beredskabspræster

Kan der til provstiets præster anskaffes Håndbog for
beredskabspræster fra Folkekirkens
katastrofeberedskab á kr. 125. 
Eventuelt fra provstiets afsatte beløb i 2020 på konto
for "Etablering, udvikling m.v. i provstiet".

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet
(2018 - 8760)

Bilag:
Forslag om indkøb af Håndbog for
beredskabspræster til provstiets præster

Bevilget. 

3 - Eventuelt

 

Vardemodellen
For ensartet udarbejdelse af Vardemodellens
oplysninger ønskes nedsat et lille udvalg bestående
af kirkegårdslederne fra Torup og Helsinge sogne,
samt Mikael Erthmann/PU.
For så vidt som dette måtte være forbundet med
udgifter, kan de dækkes af PUK. 
 
Ølsted MR
Efter udsendelse af dagsorden er modtaget
ansøgning vedr. bevillinger/konverteringer.
Ansøgningen behandles på PU-mødet d. 22-10-
2019. 
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