
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU møde 20191203 - d. 03-12-2019 kl. 18:30 til 21:45

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

 

Mødepunkt Referat

1 - MR Kvartalsrapporter 3. kvt. 2019

Kvartalsrapporter for 3. kvt. 2019 er modtaget fra 12
ud af 18 kirkekasser, Områdeorganistordningen samt
Kirke-skoletjenesten.
De resterende er d. 26-11-2019 erindret om
fremsendelse.
 
Modtagne kvartalsrapporter er sendt til PUs
økonomi-gruppe v/EH og BS.
 
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.

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2019 -

Behandlet.



Kvartalsrapporter (2019 - 16554)

Bilag:
Aktdokument

2 - PUK Kvartalsrapport 3. 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:
Aktdokument

Behandlet. Ingen bemærkninger. 

3 - MR Endeligt budget 2020 - Udeståender

Til behandling:
 
Modtagne budgetter efter sidste PU møde:
Tibirke - Har nu afleveret budget. Ér MR-behandlet.
Helsinge - Har nu afleveret budget, men ses endnu
ikke behandlet af MR.
 
Udeståender:
 
Er efter sidste PU møde bedt om tilretning af budget
samt ny aflevering:
Valby MR er bedt om ny aflevering af Endeligt
budget 2020 uden anlægsbevilling på kr. 159.552.

Vejby MR er bedt om ny aflevering af Endeligt
budget 2020 uden anlægsbevilling på side 11 på kr.
281.000.
I stedet skal på bilag 3 fremgå anlægsspecifikation på
hvert enkelt anlægsprojekt, der har fået tildelt
midler i budget 2020.

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

Bilag:
Blankt sagsark.

Helsinge kirkekasse
skal være opmærksom på, at såfremt kirkekassen
ikke har afleveret, og provstiudvalget ikke har
behandlet, kirkekassens tilrettede endelige budget
2020, inden d. 31-12-2019, må kirkekassen i
2020 alene anvende de for driften strengt
nødvendige udgifter, indtil et PU-godkendt budget
foreligger.
 
Valby kirkekasse
Det er erfaret at "anlægsbevilling" kr. 159.552 ikke er
en anlægsbevilling, men "forbrug af opsparede
midler", idet kirkekassen har overført de tidligere
bevilgede konverteringer til "opsparing".
I foreløbigt budget optrådte forbrug af opsparing på
bilag 3 i stedet for på bilag 6, hvilket medførte at
forbrug af opsparing blev overset.
Endeligt budget 2020, afleveret d. 25-10-2019, kl. 13
godkendes derfor af provstiet.
Der skal ikke afleveres nyt endeligt budget.
 
Vejby kirkekasse,
skal være opmærksom på, at såfremt kirkekassen
ikke har afleveret, og provstiudvalget ikke har
behandlet, kirkekassens tilrettede endelige budget
2020, inden d. 31-12-2019, må kirkekassen i
2020 alene anvende de for driften strengt
nødvendige udgifter, indtil et PU-godkendt budget
foreligger.
 
Provstiudvalgets formand bemyndiges til at
behandle Vejbys budget når det modtages.



 
 
Finn Edvardsen deltog ikke under behandlingen af
Valby og Helsinge.

4 - MR Regnskaber 2018 - Udeståender

Frederiksværk-Vinderød MR har overført referat
uden bemærkninger til Dataarkivet.
 
 
Udestående:
 
Melby, Græsted, Mårum, Valby.
Info:
MRs referater i Dataarkiv udestår fortsat.
 
Helsinge
Revisionsprotokollat foreligger endnu ikke.
 
Vejby
Info:
Revisionsprotokollat foreligger endnu ikke.
Kirkeadministration mangler de sidste oplysninger
fra MR til revisionen.
Provstikontoret har til Vejby fremsendt
kirkekassens ansøgninger og delreferater for 2018-
2019, så en gennemgang forhåbentlig afklarer de
sidste spørgsmål.

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde
20191112

Melby, Græsted, Mårum og Valby erindres om
overførsel af referat fra MRs behandling af
protokollat til Dataarkivet under "Menighedsråd,
Regnskab".
 
Frederiksværk-Vinderød MR
Provstiudvalgets godkendelse vil blive overført til
Dataarkivet.
 
Helsinge og Vejby
Revisionsprotokollater afventes fortsat.
 
Per Spindler Løth deltog ikke under behandlingen af
Frederiksværk-Vinderød.
Finn Edvardsen deltog ikke under behandlingen af
Helsinge og Valby.

5 - MR Kvartalsrapporter 2.kvt. 2019 - de sidst
modtagne

Ved provstiudvalgets behandling af 2.
kvartalsrapporter manglede en del kirkekasser
aflevering.
Kvartalsrapporter modtaget siden, er sendt til PUs
økonomi-gruppe v/EH og BS.
Én kirkekasse mangler fortsat.

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

Bilag:

Behandlet. 
 
Idet Helsinge kirkekasse ikke har afleveret 2. kvt.
rapport, erindres om fremsendelse af 3. kvt. rapport,
som endnu ikke er modtaget.



Aktdokument

6 - Vejby MR - Regnskabsinstruks

Ved udsendelse af dagsorden har Vejby MR endnu
ikke returneret regnskabsinstruksen, tilføjet de
manglende underskrifter i underskriftskolonnen.
 
D. 13-11-2019 er MR erindret om fremsendelse af
Regnskabsinstruks med korrekt udfyldelse af
underskriftskolonne på side 10-11.
D. 26-11-2019 er MR erindret om returnering efter
menighedsrådets møde d. 20. november 2019, hvor
underskriftskolonnen skulle være blevet udfyldt.

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

Bilag:
Til Vejby MR Om udfyldelse af underskriftskolonne
side 10-11 i Regnskabsinstruksen, Delreferat fra
møde PU møde 20191112

Ved mail af 26-11-2019 oplyser Vejby at
Regnskabsinstruks m. udfyldt underskriftskolonne
nok skal blive returneret.
Provstiet afventer. 

7 - Annonce til ny medarbejder - status

Stiftet har gennemset udkastet.
Til behandling: Indplacering i Løngruppe,
Ansøgningsfrist, Forventet tidspunkt for samtaler.

Sager:
Personale Ekstra medarbejder med
regnskabsfunktioner ect. - Frederiksværk provsti
(2019 - 26253)

Bilag:
Finansministeriets lønoversigt side 22

Udvalget arbejder videre med oplæg til næste PU
møde.

8 - Udvalg Vardemodellen 2019-33248

v/Mikael Juul Erthmann

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 - Udvalg
Vardemodellen (2019 - 33248)

Bilag:
Aktdokument

Gennemgået.  
udvalget bestående af kirkegårdslederne fra Torup
og Helsinge sogne, samt Mikael Erthmann/PU har
foreløbig gennemgået kirkegårdene i Halsnæs.
Herefter gennemgås kirkegårdene i Gribskov.



9 - Forespørgsel om befordringsgodtgørelse til
kirkernes vikarer

Forespørgsel er modtaget om
befordringsgodtgørelse til kirkernes vikarer inden for
provstiet.
Hvordan skal menighedsrådene forholde sig:
Ydes høj eller lav takst, eller ingen
befordringsgodtgørelse?

Sager:
Befordringsgodtgørelse til kirkernes vikarer (2019 -
36668)

Bilag:
Fwd Vikartakster og kørepenge til vikarer, Kørsel MR
nov 2019

Der udarbejdes et fælles udspil efter drøftelse med
domprovstiet og Frederikssund provsti.
 
 

10 - Vejby MR - Ansøger midler ifm. asbest ved
Indvendig kalkning

Brev af 11-11-2019. Vejby MR ansøger
tillægsbevilling til udgifter ifm. fund af asbest.
 
Ansøgningstekst:
"Vedr.: Fjernelse af asbest i forbindelse med
indvendig kalkning og af Kirken i Vejby
Under arbejdet med indvendig kalkning af kirken af
vægge og hvælvinger i Vejby Kirke blev der
konstateret forekomst af asbest.
 
Da man ikke på forhånd kunne forvente en sådan
forekomst, var der ikke afsat midler i budgettet til
dette. Den efterfølgende asbestsanering af
tagrummet blev meget omkostningstung, idet det
indebærer tilkald af specialister og ekstra arbejde for
arkitekter etc.
Redegørelse for omkostningerne jf. byggemødet den
4/6 2019 hvor der blev udpeget følgende
ekstraudgifter i forbindelse med asbestsaneringen af
hvælvingerne.
1. Fund og oprensning af asbest i hvælving
kr. 25.730,00
2. Dansk Miljøanalyse
kr. 10.715,00
3. Asbestsanering i tagrummet
kr. 40.000,00
4. Arkitekthonorar i forbindelse med asbest
kr. 3.000,00
5. Andet arkitektarbejde grundet ekstraarbejde

Dækning via §7a, stk. 2 bevilges idet provstiudvalget
bemærker, at man burde have været orienteret
allerede i juni 2019 jvf. byggemødereferatet af 04-
06-2019.
Kr. 126.806,25 overføres til kirkekassen.



kr. 17.000,00
6. Bortkørsel af affald
kr. 5.000,00
Kr. 101.445,00
Moms heraf kr. 25.361,25
Total inkl. 25 % moms kr. 126.806,25
__________________
På baggrund af ovenstående redegørelse for
ekstraudgifternes fordeling, ansøges hermed om en
tillægsbevilling til dækning af disse ekstraudgifter."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)
Kirke Vejby - Indvendig kalkning (2018 - 9408)

Bilag:
Ansøgning, Ansøgning - Provsti 11-11-2019

11 - Blistrup MR - Ansøgning om nyt orgel

Brev af 06-11-2019. Blistrup MR ansøger midler til
anskaffelse af nyt orgel til kirken.
 
Indhentet tilbud med frist 01-04-2020 er vedlagt
ansøgningen.
- Tilbuddet indeholder IKKE udgifter til el-install.,
forgyldningsarbejder, murarbejder, arkitekt- og
ingeniørhonorar til førnævnte.
 
Info. til behandlingen:
Beslutning fra PU møde 16-02-2016. Elektronisk
orgel godkendes anvendt under forudsætning af, at
der påbegyndes sag om anskaffelse af et pibeorgel,
som er passende for kirkerummet. Indtægt fra salg af
eksisterende pibeorgel skal indgå i finansiering af nyt
pibeorgel.
 
- Nyt pibeorgel har ikke været synsudsat.
- Der optræder ikke anlægsspecifikation eller
opsparing for nyt orgel i Blistrups budget/der er ikke
budgetteret med anskaffelse af/lån til nyt orgel.

Sager:
Kirke Blistrup - Nyt orgel (2019 - 23063)

Bilag:
Aktdokument, Blistrup MR - ansøgning om nyt orgel

Orgelprojektet i Blistrup har ikke været
synsudsat/budgetsat.
Provstiudvalget udtaler med henvisning til sin
tidligere beslutning sympati for sagen, men mener at
der ikke findes plads i budgetterne. Det vil man tage
stilling til når projektet synsudsættes.
Der henvises i den sammenhæng til DAP/Håndbøger
vedr. anlægssager. Den der anviste sagsgang skal
følges.
 
Der henvises også til provstiudvalgets beslutning af
16-02-2016, hvori indgår salg af nuværende orgel.

12 - Fra Stift - Nationalmuseets arkæologiske
rapport Torups østre kirkegårdsportal

Taget til efterretning. 



Orienteringspunkt.
 
Pr. 21-11-2019. Stiftet fremsender til info.
Nationalmuseets arkæologiske rapport for Torups
østre kirkegårdsportal.

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

Bilag:
Arkæologisk rapport - Torup kirkegård 2018

13 - PUK regnskab 2018 - Godkendt af stiftet

Orienteringspunkt.
 
Brev af 15-11-2019. Stiftet godkender PUK regnskab
2018.

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

Bilag:
Stiftets godkendelse af PUK R2018

Taget til efterretning. 

14 - Eventuelt

Låneporteføljens størrelse i provstiet.

Snak om låneporteføljens størrelse i provstiet.

Emnet vil indgå i arbejdet med næste budgetrunde.
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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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