
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20191022 - d. 22-10-2019 kl. 18:30 til 20:30

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

Provstiudvalget har samme dag haft møde med provstirevisor for gennemgang af revisionens
bemærkninger m.v. 

Mødepunkt Referat

1 - MR Regnskaber 2018 - Legalitetskontrol

Legalitetskontrol af kirkekassernes samt
Områdeorganistordningens regnskaber 2018.
 
Revisionsprotokollater for menighedsrådene i
Frederiksværk Provsti behandles på mødet.
Diverse materiale er udsendt separat, og kan
desuden ses på provstiudvalgets F2 Touch.
 
Regnskaber, protokollater, samt MRs referater fra
behandling af protokollat, kan også ses i Dataarkivet.
 
Ved udsendelse af dagsorden er der følgende
udeståender:
 
Søborg kirkekasse:
Klarmelding til revisor mangler, og revisor har ej
modtaget det supplerende materiale fra
kirkekassen, for at revisionsprotokollat kan
udarbejdes..
Brev af 15-10-2019 er modtaget fra MR med
anmodning om udsættelse. MR forventer at
kirkekassen kan behandle revisionsprotokollat på sit
møde i november.
 
Vejby kirkekasse:
Regnskabet er klarmeldt, men revisor har ej
modtaget det supplerende materiale fra kirkekassen.
Kirkekassen oplyser d. 15-10-2019 at
Kirkeadministration/KAM bliver bedt fremskaffe
materialet til provstirevisor, for at
revisionsprotokollat kan udarbejdes.
 
Melby- og Valby kirkekasser:
Udeståender har gjort at revisionsprotokollat først er

Kirkekassernes regnskaber godkendes med revisors
og provstiudvalgets bemærkninger.
Provstiudvalgets godkendelser/bemærkninger vil
blive overført til Dataarkivet.
Menighedsrådene skal herefter behandle dem på et
MR-møde. Efterfølgende skal referaterne lægges i
Dataarkivet under "Menighedsråd, regnskab" inden
d. 01-02-2020, hvor Kirkeministeriet offentliggør
regnskaberne.
 
Generel bemærkning til alle kirkekasser:
Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene at
følge provstirevisors bemærkninger i de enkelte
revisionsprotokollater.
 
Derudover:
 
I forbindelse med menighedsrådenes årlige
konstituering, skal Regnskabsinstruksen ajourføres
og underskrives af formanden. Vær opmærksom på
at bilagssiderne også underskrives.
 
Revisionsprotokollaterne skal underskrives af de
tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer.
 
Provistirevisor fremsender Udkast til protokollat til
regnskabsførerne, for afklaring af eventuelle
spørgsmål, inden endeligt protokollat lægges i
Dataarkivet til menighedsrådet.
 
Forklaring til regnskabet, side C-1 skal altid udfyldes.
 
Menighedsrådene henstilles til at anvende SIFI
institutterne, som kan findes på Finanstilsynets
hjemmeside.



lagt i Dataarkivet d. 15-10-2019, hvorfor der
endnu ikke foreligger referat fra MRs behandling.
 
Græsted-, Frederiksværk-Vinderød-, Helsinge-, og
Torup kirkekasser:
Revisionsprotokollater vil snart lægges i Dataarkivet -
Der er endnu små udeståender med kirkekasserne.

Gilleleje- og Mårum kirkekasser:
Bilaget "Behandling af protokollat" i mappen
"Rådets behandling af regnskabet" mangler.
Kordegn/regnskabsfører er informeret om overførsel
af referat til Dataarkivet.
 
Villingerød- samt Græsted kirkekasser:
Er d. 14-10-2019 bedt overfører korrekt referat til
Dataarkivet fra MRs behandling af regnskabet i
foråret.
Der ér overført referatet fra MRs behandling af
protokollatet.
 
 
 
 
 

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

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument,
Anmodning,udsættelse,revisionsprotokollat,2018,
Re Til Vejby MR oplysning til den manglende revision
af regnskab 2018 (STPR F2 652000), Frederiksværk
Provsti samleoversigt 2018{PwC-c05RgVz}, Bilag 2
regnskabsoversigt{PwC-6p0HTBTW}

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-
Presse/Pressemeddelelser/2019/Aarlig-udpegning-
af-SIFI-institutter-270619
 

Bemærkning til den enkelte kirkekasse: 
 
Frederiksværk-Vinderød
Når MR har behandlet protokollatet bedes det oplyst
til provstiet, når referat kan ses i Dataarkivet.
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke har behandlet
protokollatet.
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.

Kregme
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.

Melby
Efter MRs behandling af protokollat bedes det oplyst
til provstiet, når referat kan ses i Dataarkivet.
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke har behandlet
protokollatet.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.
 
Torup
Efter MRs behandling af protokollat bedes det oplyst
til provstiet, når referat kan ses i Dataarkivet.
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke har behandlet
protokollatet.
 
I forbindelse med Mentorordning, punkt 13.
Provstiudvalget henstiller til menighedsrådet at man
følger provstirevisors anvisning for indtægtsførelse.

Ølsted
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.
 
Annisse
Ingen bemærkninger.

Blistrup
Ingen bemærkninger.

Esbønderup

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2019/Aarlig-udpegning-af-SIFI-institutter-270619
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2019/Aarlig-udpegning-af-SIFI-institutter-270619


Ingen bemærkninger.

Gilleleje
Ingen bemærkninger.

Græsted
Når MR har behandlet protokollatet bedes det oplyst
til provstiet, når referat kan ses i Dataarkivet.
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke har behandlet
protokollatet.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.

Helsinge
Når revisionsprotokollat foreligger bedes kirkekassen
oplyse provstiet, hvornår menighedsrådet behandler
protokollatet.
Efter MRs behandling af protokollat bedes desuden
oplyst til provstiet, når referat kan ses i Dataarkivet.

Mårum
(mangler ifm. referater i Dataarkivet skal bringes i
orden)
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke ses at have
behandlet protokollatet.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.

Ramløse
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.

Søborg - herunder Områdeorganistordningen
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke ses at have
behandlet protokollatet.
 
- Kirkekassens konto 741150 til
Områdeorganistordningens Frie midler bedes
navngivet, så det fremgår tydeligt af
Resultatdisponeringen.
- Vedrørende Områdeorganistordningens bankkonto
bedes den overføres som konto under Søborg
menighedsråds Cvr.nr.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.



 
Tibirke
Ingen bemærkninger.

Valby
Det skal bemærkes at provstiudvalgets
legalitetskontrol er foregået alene på baggrund af
revisionsprotokollatet, idet kirkekassen ved
provstiudvalgets behandling endnu ikke ses at have
behandlet protokollatet.
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.
 
Vejby
Afventer protokollat, samt menighedsrådets
behandling af dette.

Villingerød
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger.
 
 
Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandling af
Villingerøds regnskab.
Else Korsholm deltog ikke ved behandling af
Esbønderups samt Villingerøds regnskab.
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandling af
Torups regnskab.

2 - PUK revideret Regnskab 2018 - samt Kirke-
skoletjenesten

PUK revisionsprotokollat behandles for;
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Regnskab 2018, Afleveret d. 28-03-2019 18:47
 
Materiale er udsendt separat til provstiudvalget.
 
Regnskab og protokollat kan desuden ses i
Dataarkivet.

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

Bilag:
PUK Revisionsprotokollat 2018 påtegning, PUK
Revisionsprotokollat 2018

PUK regnskab 2018 - herunder Kirke-skoletjenestens
regnskab 2018.
Provstiudvalget tager revisors bemærkninger til
efterretning.
 
Vedr. punkt 11 i protokollatet om manglende
underskrift af PU-medlemmerne på
revisionsprotokollat 2017.
Underskrevet referat ses i Dataarkivets "Regnskab,
provsti", i mappen "Udvalgets behandling af
regnskabet". Provstirevisor har adgang til
Dataarkivet.
Provstirevisor vil trods dette gerne have at
Provstiudvalget for god ordens skyld underskriver
protokollatet alligevel, hvilket provstiudvalget har
noteret sig. Protokollat for 2017 og 2018 er nu
underskrevet af Provstiudvalget.
 
Vedr. punkt 12 Overskridelse af 5% reserven.
Provstiudvalget har noteret sig provstirevisors
bemærkning om at 5% reserven for Gribskov
overskrider det tilladte. 5% midlernes størrelse
reguleres dog løbende i forbindelse med den årlige
budgetlægning, hvor ikke udnyttet beløb reguleres i
ligningsbehovet, når det udmeldes til Gribskov



Kommune.
 

3 - Regnskabsinstruks for Vejby MR - Opfølgning på
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 skulle på sit møde i september godkende
ny Regnskabsinstruks samt vedtægter, og
efterfølgende fremsende dem til provsti/stift.
 
Mail af 15-10-2019. Vejby MR fremsender:
- Regnskabsinstruks  18-09-2019
- MR Kasserervedtægt_ SR underskrevet
- Referat 11. MRmøde uskr 18-09-2019
- Rev regler for aftaler med leverancer, fakturering
og betalinger 18-09-2019
- Regel for godtgørelse af transport
Der mangler nogle underskrifter - bl.a. på
regnskabsinstruksen.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190910, Delreferat
fra møde PU møde 20190813, Re Generindring Til
Vejby MR om Stiftets brev af 25. juni 2019 vedr.
Regnskabsinstruks samt vedtægt for kasserer (STPR
F2 652731), Regnskabsinstruks 18-09-2019, MR
Kasserervedtægt_ SR underskrevet, Rev regler f
aftaler med leverancer, fakturering og betalinger18-
09-2019 (1), Regel for godtgørelse af transport

Regnskabsinstruksen forventes underskrevet på MR-
mødet d. 23-10-2019.
Underskrevet version skal fremsendes til provsti og
stift. MR-formand skal underskrive side 8, og på side
10-11 skal fremgå underskrifter i underskrifts-
kolonnen.

4 - Vardemodellen - Udvalg nedsat

Udvalg er nedsat for gennemgang ifm.
Vardemodellen.
 
Status og eventuelt til beslutning.

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -

Menighedsråd og kirkegårde oplyses om, at der
for ensartet udarbejdelse af Vardemodellens
oplysninger er nedsat et lille udvalg bestående af
kirkegårdslederne fra Torup og Helsinge sogne, samt
Mikael Erthmann/PU. 
For så vidt som udvalgets arbejde måtte være
forbundet med udgifter, dækkes de af PUK.



Vardemodellen (2018 - 38535)

Bilag:
Aktdokument

5 - PUs Møde- og Økonomiske tidsplan for 2020

(ingen bilag) 

Sager:
PU Frederiksværk - PU-mødeplaner og Økonomiske
tidsplaner (2018 - 16003)

Bilag:
Aktdokument

Provstikontoret udarbejder forslag til mødeplan
2020 til næste møde. 

6 - Provstikontoret - Vandskade i provsts kontor

Der har siden ultimo august 2018 været vandskade
på loftet, vandskaden har løbende bredt sig.
Udlejer er løbende kontaktet telefonisk om
skaderne.
Først i oktober 2019 er der opsat stillads. Nu
afventes reparation af taget, samt reparation af
indvendige skader. Med tanke på provstisekretærs
og provsts helbred, bør der da rekvireres
undersøgelse for skimmelsvamp?
 
 

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i
provsts kontor (2018 - 31701)

Bilag:
Vedr. Frederiksborgvej 4 st. - Den nye vandskade
ultimo august 2018 i provstens kontor

Frank Mortensen anmodes om, med baggrund i den
langvarige (fra august 2018) utæthed i taget og den
deraf følgende indtrængen af vand, at få foretaget
en undersøgelse af, hvorvidt der er opstået
skimmelsvamp i bygningen.
Desuden en undersøgelse af, hvorfra den skarpe lugt
af sod stammer fra. 
Provstiudvalget udtaler, at man, på baggrund af de
langvarige gener, det har givet for driften af
kontoret, foreslår en delvis refusion af husleje regnet
fra da generne opstod og til de er endeligt
udbedrede.

7 - Høring - Udkast til cirkulære til MR-valg 2020

Høring af 09-10-2019 fra Kirkeministeriet. Udkast til
cirkulærer til brug for de ordinære valg til
menighedsråd i 2020.
 
Høringsfrist er d. 13-11-2019.

Sager:
Høring - Udkast til cirkulærer til brug for de ordinære
valg til menighedsråd i 2020 - Frederiksværk provsti
(2019 - 31878)

Provstiudvalget har ingen kommentarer til det
fremsendte udkast til cirkulære. 



Bilag:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.
71065), 1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2.
Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling,
3. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over
cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd,
455ff429e8d749ea881f16168c604d75

8 - Høring - Forslag til lokalplan ved Esbønderup
sygehus

Anmodning af 09-10-2019 fra Stiftet, om en
udtalelse vedr. forslag til lokalplan 327.02 - Lokalplan
for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup
Sygehus. Lokalplanen kan ses på medfølgende link:
https://dokument.plandata.dk/20_9684496_157009
1526665.pdf 
 
Høringsfrist er d. 17-11-2019. 

Sager:
Høring - Forslag til lokalplan ved Esbønderup
sygehus (2019 - 31925)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget anbefaler projektet. 
 
Else Korsholm deltog ikke under behandlingen.

9 - Tibirke MR - Økonomien konverteringer m.v.

D. 10-10-2019 havde provstiudvalget møde med
Tibirke menighedsråd omkring økonomien;
anvendelse af fri midler, ønsker om konverteringer
samt Gretely.
 
(vedr. hhv. 2018-11775/5%, 2019-7299/budget 2020,
2019-13475/syn)

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Tirbirke MR - Gretely ombygning (2019 - 22817)

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190813, Tirbirke -

Udsættes til næste møde. 

https://dokument.plandata.dk/20_9684496_1570091526665.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9684496_1570091526665.pdf


sag Gretely

10 - Blistrup MR - Ansøger frigivelse af "Andet
indlån m. rente" samt bruge af frie midler

Brev af 05-09-2019 modtaget 09-09-2015. Blistrup
MR har 3 gravsteder hvis ordinære vedligeholdelse
påhviler kirkekassen. Oprindeligt bekostet af 19
obligationers afkast. I kirkekassens midler
administreret af stiftet findes et beløb på kr.
22.700/Andet indlån m. rente, som menes at være
de 19 obligationer. Renteafkastet er imidlertid kun
på kr. 238.
Udgift til et af de 3 gravsteders istandsættelse af
øskner til jernkæden der omgiver gravstedet har
været på kr. 8.368,75, som ansøges dækket/udbetalt
af de nævnte kr. 22.700.
 
Brev af 30-09-2019. Blistrup MR ansøger frigivelse af
kr. 71.555 ud af kr. 71.749,13 på konto
721140/Likviditet stillet til rådighed af provstiet, til
dækning af merudgift for kontor til organist,
kirketjener og kirkesanger. Der er tidligere frigivet kr.
176.700,63 fra kontoen til formålet.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:
Brev af 05-09-2019 med bilag fra Blistrup MR til PU,
2019-09-05 brev til PU fra Blistrup MR (med bilag),
Breve til provstiudvalget og biskoppen fra Blistrup
Sogns Menighedsråd, 2019-09-30 brev til PU fra
Blistrup MR, 2019-09-30 brev til biskoppen fra
Blistrup MR

Vedr. Andet indlån m. rente hos Stiftet, artskonto
721130.
Fremsendes til stiftet med anbefaling.
 
Vedr. konto 721140.
Restsum på artskonto 721140 kan anvendes til
merudgift til kontor til organist, kirketjener og
kirkesanger.

11 - Ramløse MR - Slutregnskab samt Ansøgning om
konv.

Mail af 24-09-2019. Ramløse MR fremsender
Slutregnskab/Endelig finansiering for udskiftning af
taget på Ramløse kirke til provstiudvalgets
godkendelse.
Ud over udskiftningen af taget, har Ramløse MR også
foretaget kalkning af tårnet.
 
Ansøgningstekst:
"Udskiftning af taget på kirketårnet i Ramløse er nu

De anførte opsparinger på kr. 149.595 kan anvendes
som ansøgt.



afsluttet og tårnet er i samme ombæring blevet
kalket.
 
Ramløse menighedsråd ønsker provstiudvalgets
godkendelse af vedhæftede endelige finansiering,
som indeholder:
 
Brug af frie midler (kassebeholdning)
Konvertering af ubrugte anlægsmidler (stengærde)
Brug af penge på konto ”likviditet stillet til rådighed
af provstiet”
Frigivelse fra opsparingskonti til kirke og kalkning
 
Såfremt provstiudvalget kan godkende denne
finansiering, får menighedsrådet ikke brug for det
bevilligede likviditetslån (PU brev 20171026)"
 

Slutregnskab tårn 2019
(inkl. kalkning)

977.435,31

 
Finansiering tag:
Videreførte
anlægsmidler inkl
godkendt konvertering

348.250,00

Likviditet PU 338.102,41
Kassebeholdning 82.082,90
Renovering stengærde
(anlæg budget 2019)

60.000,00

i alt 828.435,31
 
Finansiering kalkning:
Opsparing kalkning 60.000,00
Opsparing kirken 89.000,00
i alt 149.000,00

 
Tag + kalkning i alt 977.435,31

 
Afregnet 2018
(årsregnskab 2018)

71.750,00

Slutregnskab 2018+2019
jfr. Byggeregnskab

1.049.185,31

 
 
 
Info. fra tidligere PU beslutninger:
 
Beslutning fra PU mødet 13-11-2018:
Provstiudvalget godkender finansiering af projektet
således:



Anlægsmidler budget 2017 kr. 250.000
Anlægsmidler konverteret kr. 170.000
Forbrug af likviditet stillet til rådighed af
provstiudvalget kr. 338.102
I alt kr. 758.102
Resterende beløb finansieres over driften.
 
Delvis tekst fra brev efter PU mødet 26-10-2017:
I det omfang finansieringen evt. ikke kan dækkes af
”Likviditet stillet til rådighed af provstiet” samt
opsparede midler, ser provstiudvalget velvilligt på et
likviditetslån.

Sager:
Kirke Ramløse - Omlægning tag på tårn (2018 -
34636)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag:
Finansiering inkl kalkning slutregnskab 2019,
Godkendelse af finansiering og slutregnskab
Ramløse kirketårn 2019

12 - Frederiksværk-Vinderød MR - Indvendig maling
Vinderød kirke

Brev af 01-10-2019. Frederiksværk-Vinderød MR
fremsender ansøgning ad tjenestevejen om
Indvendig maling af Vinderød kirke.
 
Ansøgningstekst:
"Anmodning om maling af Vinderød Kirke.
I vedhæftede mail har Nationalmuseet udarbejdet
en rapport fra besigtigelse af indvendige murflader.
Som det fremgår, trænger kirken til maling samt
udførelse af murreparationer.
Til arbejdets udførelse er der indhentet tilbud fra
blandt andet Dansk Kirkekalk. Menighedsrådet har
valgt billigste tilbud, der er vedhæftet.
Sikringsarbejdet udføres under vejledning af
Farvekonservator Bent Jacobsen. Plan vedhæftet.
Finansiering af arbejdet sker via godkendt
synsudsættelse af Provstiet for 2020. 
Arbejdet er planlagt udført primo 2020, hvor der ikke
er planlagt tjenester. Der vil særskilt blive fremsendt
anmodning om lukning af kirken i arbejdsperioden,
hvor der vil blive henvist til Frederiksværk Kirke. 
Vi håber på at materialet er fyldestgørende til
sagsbehandlingen, og at den kan ske hurtigt.
Er der brug for supplerende oplysninger, så er vi
gerne til tjeneste."

Fremsendes til stiftet med anbefaling. 



Sager:
Kirke Vinderød - Indvendig maling (2019 - 29140)
Kirke Vinderød - Indvendig maling (2019 - 29140)

Bilag:
Vinderød Kirke. Besigtigelse af indvendige murflader,
Vinderød Kirke Indvendig istandsættelse, Maling af
Vinderød Kirke, maling af vinderød kirke ansøgning
stift oktober, Kirkekalk tilbud Vinderød Kirke,
konservator Bent Jacobsen Vinderød Kirke

13 - Ølsted MR - Ansøger konvertering af
Likviditetslån

Brev af 26-09-2019. Ølsted MR ansøger
ekstrabevilling samt konvertering.
 
Ansøgningstekst:
"Ølsted menighedsråd har på mødet 26. september
set på rådets budget kontra forventede udgifter
frem mod udgangen af dette regnskabsår.
Menighedsrådets anlægsbudget i indeværende år
udviser et underskud på ca. 42.000 primært opstået
ved, at møbleringen af Rytterskolen efter
renoveringen blev væsentligt dyrere end forudset,
samt en ikke forudset flere år gammel regning fra
elektrikeren.
Driftsbudgettet viser for indeværende periode et
mindre overskud, grundet en omhyggelig
varetagelse af menighedsrådets udgifter.
Dog har menighedsrådet den udfordring i forhold til
driften, at de to likviditetslån som provstiet velvilligt
har givet menighedsrådet, forfalder ultimo 2019.
Tilbagebetalingen af disse lån vil derfor gøre, at
menighedsrådet vil komme ud af 2019 med et
underskud. Det vil så påvirke menighedsrådets
økonomi også i 2020, hvor menighedsrådets
driftsbudget ellers er øget.
Menighedsrådet ansøger derfor Frederiksværk
provsti om, at likviditetslånet på kr. 180.000
omlægges til en ekstrabevilling. Hvoraf kr. 42.000
konteres på anlæg og resten på drift.
Menighedsrådet vil således komme ud af 2019 og gå
ind i 2020 uden underskud."
 
 
PU beslutning af 10-09-2019:
I anlægsmidlerne konverteres et beløb på kr.
20.178,44 til drift.
Provstiudvalget afventer menighedsrådets
beslutning om hvilket anlægsarbejde beløbet
konverteres fra.

Likviditetslånet til Alterpartiet:
Likviditetslån kr. 180.000 forlænges, således at der
ikke sker en ekstrabevilling i 2020.
 
Gammel el-installatør regning:
Provstiudvalget anser at der er midler nok  på
kirkekassens anlægskonto i 2019 til dækning af
den gamle el-installatør regning.
 
Da det ikke inden 02-10-2019 blev oplyst hvilket
anlægsarbejde beløbet konverteres fra, er
anlægsbudgettet ved udmelding af ligning blevet
tillagt oprundet beløb kr. 21.000.
I Ølsteds endelige budget skal fremgå
anlægsspecifikation på bilag 3, med beløb kr. 21.000,
på det af menighedsrådet valgte anlægsprojekt.



Oplysningen skal være provstiudvalget i hænde i god
tid inden 2. oktober 2019, hvor ligning for 2020
fastlægges.
 
Til info:
Ølsted MR vendte ikke tilbage til provstiet med
oplysning om ønsket projekt inden d. 2. oktober.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ølsted MR (2018 - 12805)
Kirke Ølsted - Renovering af kor- og alterparti (2018 -
9269)

Bilag:
referat fra Ølsted MR møde d. 26-09-19, Ølsted
ref20190926, ansøgning om fortsættelse af 6
personer i MR-rådet, ansøgning om konvertering af
likviditetslån[12960], Delreferat fra møde PU møde
20181023

14 - Gilleleje MR - Projekt for Nyt orgel til PUs
behandling

Mail af 26-09-2019. Gilleleje fremsender iht. stiftets
brev af 03-12-2018 bearbejdet arkitektprojekt med
dokumentationsfoto og tegningsmateriale fremsendt
ad tjenstlig vej.
 
Mailtekst:
"Hermed fremsendes fornyet ansøgning om
anskaffelse af nyt orgel til Gilleleje Kirke, med
bearbejdet arkitektprojekt med tegningsmateriale og
dokumentationsfoto, efter forhandling med
Frobenius Orgelbyggeri v./Eskild Momme,
Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue og kirkens
orgelkonsulent Finn Evald. 
 
Vedhæftede filer:
 
Tilbud
Tillæg til tilbud.
Grundplan.
Opstalt med piber.
Luftanlæg.
Arkitekt – S 01.
Arkitekt – B-01.
Arkitekt – B-02.
Arkitekt beskrivelse.
Facade."
 
Til info.:

Provstiudvalget udtaler anerkendelse af
orgelprojektet, men anser det i en årrække ikke
muligt at bevilge anlægsmidler til projektet. 
Provstiudvalget arbejder her med et perspektiv der
hedder fra 2023. Her forventes det nuværende
stiftsmiddellån at være nedbragt til under kr. 2 mio.



På PU mødet d. 19-06-2018 blev Gilleleje MRs
ansøgning om nyt orgel til kirken videresendes til
stiftet med anbefaling af, at der skulle arbejdes videre
med projektet.

Sager:
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)

Bilag:
sagsnr. 21921-24 - nyt orgel, arkitekt Beskrivelse,
arkitekt B-02, arkitekt B-01, arkitekt S-01, Luftanlæg
på loft, Gilleleje-Opstalt med piber, Gilleleje-
Grundplan, 23.09.2019 Tillæg til tilbud Gilleleje,
31.08.2018 Tilbud på nyt orgel til Gilleleje Kirke,
Gilleleje Facade, Delreferat fra møde PU møde
20180619 Frederiksværk provsti, Delreferat fra møde
PU møde 20190122

15 - Gilleleje MR - Tilbagemelding til PU samt ønske
om konvertering

Mail af 26-09-2019. Gilleleje MR fremsender
tilbagemelding vedr. konvertering.
 
Mailtekst:
"Som svar på skrivelse af 13. september 2019 skal vi
her meddele, at vores underskud i 2018 på kr.
262.066 skyldes store overskridelser på
personaleudgifterne. Underskuddet er dækket i
resultatdisponering via konto 721140. Gilleleje
Menighedsråd vil gerne hensætte restbeløbet fra
konto 721140 i alt kr. 126.980 til imødegåelse af
ekstraudgifter til projektet ”Gilleleje-Lyset”.
 
Vi beklager, at der ikke er fremsendt korrekt
ansøgning til Provstiudvalget forinden. Dette er en
fejl fra vores side."
 
Til info:
Tilbagemeldingen vedrører MRs mail af 29-08-2019
hvor Gilleleje MR orienterede-/ansøgte om brug af
Likviditet stillet til rådighed af provstiet.
Delreferat fra provstiudvalgets behandling d. 10.
september 2019 ses som bilag.

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

Godkendt.



Bilag:
brug af likviditet, Delreferat fra møde PU møde
20190910

16 - Esbønderup MR - Ansøgning om konvertering

Mail af 11-09-2019. Esbønderup MR ansøger
konvertering.
 
Tekst fra ansøgning:
"Vi er selvfølgelig kede af at vi ikke er blevet
imødekommet med vores anlægsønsker i budgettet
for 2020.
 
I forlængelsen af diskussionen om, at
menighedsrådene ikke skal have ”død” kapital
stående på deres konti har vi følgende forslag som
udmønter sig i en ansøgning.
 
2 af vores anlægsønsker er blevet afvist pga
Provstiets økonomi. Det drejer sig om
”Opsamlingskumme til benzin og olie – 27.000 kr. og
Godkendt trappe til klokke ur i tårnet – 30.000 kr.” Et
3. ønske ”Etablering af arbejdsplads i Laurentius
huset (efter opfordring fra provsten) – 65.000 kr.” er
blevet udskudt til 2021.
 
Vi har følgende gamle opsparingskonti i Den Danske
Bank:
4845235732 – Orgel                                              kr.
298.513,82
4845329613 – Mindesmærke                            Kr.
67.711,53
4845329621 – Klostersten                                  Kr.
51.694,72
 
Vi vil gerne ansøge provstiet om tilladelse til at
nedlægge disse gamle opsparings konti og overføre
midlerne til vores drifts konti. Det kræver provstiet
aktion idet vi ikke selv kan disponere på disse konti.
Derefter vil gerne ansøge Provstiet om tilladelse til at
bruge nogle af disse midler til at udføre de overfor
beskrevne anlægsprojekter. Af hensyn til miljøet
(kumme til opsamling) samt arbejdstilsynet (trappe
til tårn ur) håber vi at Provstiet vil se positivt på
ansøgning."

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

Provstiudvalget godkender ophævelse af spærring
på kirkekassens prohiberede konti.
 
Til de ansøgte formål godkendes anvendelse af Kr.
122.000 fra konto Mindesmærke og konto
Klostersten, i alt kr. 119.406,25. Restbeløbet
finansieres via driften.
 
Beløb på konto Orgel kr. 298.513,82 kan kun
anvendes efter ansøgning.



Bilag:
Overførsel af midler

17 - Kregme MR - Stillingtagen i sag om fejl på rep.
af kirkegårdsmur

Mail af 25-09-2019 med brev af 17-09-2019. Kregme
MR fremsender sin stillingtagen i sag om fejl på
reparation af kirkegårdsmuren. 

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

Bilag:
Svar fra Kregme Menighedsråd, Provstiudvalg
kirkemur rep., Kregme ref 20190910

Mikael Erthmann redegjorde for sagens forløb.
Der udarbejdes en kort skriftlig redegørelse, der
fremsendes til stiftet med henblik på en juridisk
vurdering af sagen, og hvorvidt der kan gøres ansvar
gældende overfor entreprenøren.

18 - Kregme MR - Ønske om møde med PU

Brev af 10-10-2019. Kregme MR har ønske om
et møde med PU om økonomien for en ny sognegård
ved kirken på baggrund af Stiftets konsulentrundes
besøg i Kregme d. 10-09-2019. 

Sager:
Kirkegård Kregme - Sognegård og
mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)

Bilag:
Sognegårdsmøde provsti, Referat konsulentrunde

Provsten aftaler en mødedato på provstikontoret.
Provstiudvalget skal dog ikke undlade at udtale, at
konsulentrunden udelukkende har vejledende
karakter, og at udtalelser derfra ikke er
ensbetydende med, at et projekt kan sættes i værk.
Provstiudvalget finder det, med den nuværende
økonom i provstiet som helhed, svært at se et
projekt for en sognegård i Kregme sat i værk i nær
fremtid.

19 - LM til provsti - Info. om
Provstiudvalgskonference

Mail af 30-09-2019. Landsforeningen af
Menighedsråd informerer om
Provstiudvalgskonference i Fredericia d. 09-11-2019.
Frist for tilmelding er mandag den 28. oktober.

Sager:
Provstiudvalgskonferencer - Frederiksværk provsti
(2018 - 38052)

Bilag:
Provstiudvalgskonference - 9. november, Fredericia

Om muligt deltager Ejvind Hartmund. 

20 - Ramløse kirke - Nationnalmuseets notat ifm. Taget til efterretning. 



Indvendig istandsættelse af kirken

Orienteringspunkt:
 
Mail af 19-09-2019. Stiftet fremsender
Nationalmuseets besigtigelse af indvendige
murflader i Ramløse kirke.

Sager:
Kirke Ramløse - Indvendig kalkning (2019 - 29357)

Bilag:
Ramløse kirke notat NM j nr.17-01779

21 - PUK kvartalsrapport 2. kvt. 2019 - Stiftets
godkendelse

Orienteringspunkt:
 
Brev af 08-10-2019 fra stiftet vedr. Frederiksværk
Provstiudvalgskasse – kvartalsrapport, 2. kvartal
2019.
Stiftsadministrationen har gennemgået
kvartalsrapporten og har ingen bemærkninger hertil.

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

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 2. kvartal 2019

Taget til efterretning. 

22 - Stift til provsti - Referater fra konsulentrunden i
september 2019

Orienteringspunkt:
 
Mail af 07-10-2019. Referater fra Stiftets
konsulentrunde d. 10. september 2019.
 
Blistrup kirke - Orgel samt forsatsvinduer
 
Kregme kirkegård - Sognegård og graverfaciliteter 

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer -
Frederiksværk provsti (2018 - 41699)
Kirkegård Kregme - Sognegård og
mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)
Kirke Blistrup - Nyt orgel (2019 - 23063)

Taget til efterretning. 



Bilag:
Aktdokument, Kregme, Blistrup

23 - Gilleleje MR - Ad tjenestevejen til Stift Detaljer
for Gilleleje Lyset

Orienteringspunkt:
 
Mail af 01-10-2019. Gilleleje fremsender ad
tjenestevejen brev vedlagt arkitekters Projektforslag
med opfølgende materiale af 09-09-2019:
 
Mailtekst:
"Hermed fremsendes fornyet ansøgning om
etablering af Gilleleje Lyset i Gilleleje kirke med
redegørelse for de detaljer, som konsulenterne har
krævet belyst.
 
Det er fortsat en forudsætning for realisering af
projektet, at det fondsfinansieres.
 
Vedhæftede filer:
 
Opfølgende materiale – sept. 2019. 
Opfølgende materiale – projektforslag."
 
Til info:
Provstiudvalgets formand har d. 02-10-2019
videresendt materialet til Stiftsøvrigheden med
anbefaling.

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

Bilag:
Gilleleje Lyset - dok.nr. 250017, Opfølgende
materiale - projektforslag, Opfølgende materiale -
Gillelejelyset september 2019

Taget til efterretning. 

24 - Eventuelt
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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