
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20200107 - d. 07-01-2020 kl. 18:30 til 20:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2020 - Sidste udeståender

Til godkendelse.
 
Sidste budgetter er modtaget samt behandlet
af menighedsrådene:
Helsinge kirkekasse
Tibirke kirkekasse
Vejby kirkekasse - Har afleveret nyt opdelt budget.
 
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20191203

Behandling af de sidste endelige budgetter for 2020:
 
Helsinge kirkekasse
Godkendt uden bemærkninger.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen af
Helsinges budget.
 
Tibirke kirkekasse
 
Godkendt uden bemærkninger.
 
Vejby kirkekasse 
Godkendt uden bemærkninger.
 
 
Fortsatte mangler i provstiets Dataarkiv:
 
Mårum kirkekasse
Under "Budget, menighedsråd" mangler Mårum
fortsat at pege på sit referat fra MRs godkendelse af
endeligt budget, så provstiet kan se referatet. Det
manglende referat vil spærre for Kirkeministeriets
offentliggørelse af budgettet.
Mårum generindres om manglen.

2 - MR Regnskaber - Udeståender

Der mangler fortsat revisionsprotokollat for:
Helsinge kirkekasse
Vejby kirkekasse 
 
Manglende dokument spærrer for provstiets
godkendelse ved to kirkekasser:
Mårum kirkekasse
Melby kirkekasse
Kirkekasserne mangler fortsat at "pege" på MRs

PU afventer stadig revisionsprotokollater fra
Helsinge og Vejby.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen.
 
 
MR i Mårum og Melby erindres igen med et
fremsendt delreferat fra dette PU-møde om, at man
ikke har "peget" på godkendelsesreferatet i
Dataarkivet.



godkendelsesreferat i Dataarkivet under "Regnskab,
menighedsråd" for at provstikontoret kan overføre
provstiudvalgets godkendelsesbrev til Kirkekassernes
Dataarkiv.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20191203

3 - Vejby MR - Regnskabsinstruks. Opfølgning på
udarbejdelsen

Vejbys kasserer har oplyst at det trækker ud med at
få underskrifter fra de relevante personer påført i
regnskabsinstruksens underskriftskolonne.

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

Bilag:
Re Erindring om returnering af bilag til
Regnskabsinstruks efter menighedsrådets møde d.
20. november 2019 (STPR F2 705616), Aktdokument

Regnskabsinstruks afventes stadig. PU forventer den
tilsendt efter Vejby MRs møde i januar.
 

4 - PUK Beholdningseftersyn 2019

Mail af 17-12-2019 fra provstirevisor. Der er ingen
bemærkninger til beholdningseftersyn 2019 ud over
den manglende funktionsadskillelse. 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk provsti 2019 -
Beholdningseftersyn (2019 - 34240)

Bilag:
PUK Beholdningseftersyn 2019

Taget til efterretning.

5 - Hospice - Opgørelse af organist-udgifter for 2019

(bilag vil blive fremsendt direkte fra Frederiksværk-
Vinderød MR til både provsti og PU-medlemmer) 

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2019 (2019 -
28481)

Af særskilt fremsendt bilag fra Frederiksværk-
Vinderød MR fremgår at den årlige udgift til
afholdelse af andagter på Arresødal Hospice
(organist og sanger) udgør ca kr. 33.000.
Frederiksværk-Vinderøds kirkekasses budget
nedskrives fremadrettet med dette beløb.
Budget for Mårum kirkekasse forøges tilsvarende, da
udgiften herefter dækkes derfra.



Bilag:
Fwd Arresødal hospice

 
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.
 

6 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger yderligere
§7a dækning til Vinderøds kapel

Ansøgning af 12-12-2019, samt info. af 16-12-2019 er
modtaget fra Frederiksværk-Vinderød MR.
Der ansøges godkendelse af §7a, stk. 2 dækning af
yderligere udgift ca. kr. 102.200 ifm. råd i Vinderøds
kapel.
 
 
Ansøgningstekst:
 
"Rådskade i kapel.
Provstiet behandlede på møde den 22.01.2019
under punkt 15 vores henvendelse om dækning af
en uforudset u-budgetteret udgift bestående i råd i
bjælkelaget i Vinderød Kapel.

Der er nu lavet en midtvejsevaluering af arbejdet, og
vi kan i den forbindelse opgøre, at omkostningerne i
stedet for de anslåede udgifter på kr. 619.800 nu
forventes at udgøre ca. kr. 722.000.

De øgede omkostninger er blandt andet begrundet i
større skade på bjælkelaget end forudset samt
øgede omkostninger til udbedring af gavlene.
Forsikringsenheden er på ny anmodet om at se på
sagen, da der er konstateret noget råd. Der er p.t.
ikke modtaget svar på henvendelsen.

Rådgivende ingeniør Ove Heede bistår ved opgavens
løsning.

Vi anmoder om provstiets godkendelse af de øgede
omkostninger." 

 

Info. til punktet:
 
Vedr. tidligere PU beslutning af 22-01-2019.
Beløbet kr. 619.800 blev i stedet for §7a, stk. 2
bevilling, tildelt kirkekassen som anlægsbevilling i
budget 2020, med den klausul, at såfremt
Forsikringsenheden dækker rådskaden, skal beløbet
tilbageføres til provstikassen.
 
Denne yderligere ansøgning vedrører derfor kun
differencen kr. 102.200.

§7a, stk. 2 bevilges til dækning af yderligere udgifter
ved reparation af råd, svampeskade etc. på Vinderød
kirkegårds kapel.
Kr. 102.200 overføres til kirkekassen.
Tidligere skrivelser vedr. evt. forsikringsdækning
bringes i erindring.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.
 
 



Sager:
Kirke Vinderød - Råd og svamp i kirkens kapeltag
(2019 - 6644)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Frederiksværk-Vinderød MR (2018 - 12854)

Bilag:
provsti info 2 om råd i kapel dec 2029, Provsti kapel
ansøgning øget bevilling

7 - Tibirke MR - Økonomien konverteringer m.v.

Erindring er d. 13-12-2019 sendt til Tibirke MR for
fremsendelse af ansøgning efter nedenstående
møde.
 
Efter PUs møde m. Tibirke menighedsråd d. 10-10-
2019, og det efterfølgende MR-møde, skulle MR
fremsende ansøgning om ønskede økonomiske
dispositioner iht. MR-mødets beslutninger.
Der er endnu intet modtaget.
 
Referat fra PU-MR mødet er tidligere udsendt til PU
og Tibirke MR.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2019 (2019 -
28481)
Tirbirke MR - Gretely ombygning (2019 - 22817)

Bilag:
Til Tibirke MR Erindring om ansøgninger, Delreferat
fra møde PU møde 20191022, Delreferat fra møde
PU møde 20191112

Provsten har 06-01-2020 haft telefonisk kontakt med
Tibirke MRs kasserer, som redegjorde for, at man
arbejder med at få et projekt med kalkning af kirken
på plads. Straks efter at man er klar med det, vil man
fremsende ønsker om økonomiske dispositioner.
Forventningen er at denne kalkning vil lægge beslag
på alle de til rådighed værende midler.
 
Ansøgning afventes.

8 - Vejby MR - Ansøger omfordeling af midler ifm.
kirkekalkning

Brev af 10-12-2019. Vejby MR ansøger konvertering
til merudgift ved Indvendig kalkning af kirken.
 
Ansøgningstekst:
 
"Vedr.: Overskridelse af budget i forbindelse med
indvendig kalkning af kirken
I forbindelse med den indvendige kalkning af Vejby
Kirke, er der blevet konstateret et merforbrug på i alt
kr. 277.482,01. 
I den anledning ansøgte Vejby Kirke tidligere om at

PU godkender som ansøgt, konvertering af kr.
150.675,76 til dækning af merforbrug på kalkning af
Vejby kirke fra konto, som var tiltænkt et ny
alterbillede.
Godkendelsen forudsætter at der ikke er tale om
gave/fondsmidler, men om en ældre
anlægsbevilling, som ikke fremgår af kirkekassens
budget.
Restbeløbet skal registreres på bilag 3 i kirkekassens
budget.



få en ekstrabevilling til dækning af den del af
merforbruget, som opstod da der blev behov for
asbestsanering.
 
Provstiudvalget gav på sit møde den 3. december
tilladelse til, at kr. 126.806,25 blev overført til
kirkekassen, som ekstrabevilling til dækning af
udgifterne.
 
Merforbruget på kirkekalkningen blev hermed
reduceret til et minus på kr. 150.675,76.  
Ved eftersyn af kirkens forskellige konti, kan det
konstateres, at der henstår kr. 213.689,99 - som har
været tiltænkt anvendt til et nyt alterbillede, eller
måske restaurering af det eksisterende.
Menighedsrådet har dog ingen intentioner om
indkøb af et nyt alterbillede, subsidiært restaurering.
Menighedsrådet ansøger derfor om tilladelse til at
anvende kr. 150.675,76, fra denne konto til dækning
af det resterende merforbrug.
Såfremt overflytningen kan godkendes af PU, vil der
efterfølgende henstå kr. 63.014,23
på kontoen ’Alterbillede’."

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

Bilag:
Ansøgning - Provsti flyt af midler 10-12-2019

9 - Vikarsatser -takster for provstier

Provsten har forespurgt Helsingør Domprovsti samt
Frederikssund provsti om takster for vikarer ved
kirkerne.
 
Fra Helsingør domprovsti er modtaget deres
eksisterende takstblad, som domprovstiet anbefaler
sine menighedsråd at følge.
Fra Hillerød provsti er desuden modtaget deres
eksisterende takstblad.

Sager:
Vikarsatser -takster -befordring for kirkernes vikarer
- FRV (2019 - 36668)
Vikarsatser -takster -befordring for kirkernes vikarer
- FRV (2019 - 36668)
Vikarsatser -takster -befordring for kirkernes vikarer
- FRV (2019 - 36668)

Bilag:

Provsten har kontaktet provstierne Helsingør,
Hillerød og Frederikssund. I Hillerød og Helsingør
anvender man identiske takster.
Provsten indstiller til kommende formandsmøde, at
man også anvender det samme takstblad i
Frederiksværk provsti.
 



VS Takster, VEJLEDENDE VIKARSATSER 01092017,
Aktdokument, 19.01. VEJLEDENDE VIKARSATSER pr.
01.01.19. revideret, Brev til Dickmeiss og Ravn
Jørgensen om evt fælles takkster for vikarer

10 - Energimærkning - Faktura

Orienteringspunkt:
 
Alle energimærkninger i provstiet er nu foretaget.
Sidste faktura er modtaget og betalt. 

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - Energimærkning
Frederiksværk Provsti 2016-2018 - Udførsel (2018 -
20377)

Bilag:
Gilleleje Hovedgade 45 EM 311414040, Poppelvang
20 EM 311413630, Rostgaardsvej 9 3250 Gilleleje EM
311414808, 4-G Opgørelse Gilleleje Sogn rev.
20191218, faktura 00-3945, 11-G Opgørelse Valby
Sogn

Taget til efterretning.

11 - Info. fra HS - Ingen kongelig bygningsinspektør
1. januar til 30. april 2020

Orienteringspunkt:
 
DAP nyhed af 16-12-2019. Stiftet har oplyst at der fra
januar 2020 ikke er nogen kongelig
bygningsinspektør.
Ny kongelig bygningsinspektør forventes omkring 1.
maj 2020. Stiftet oplyser at byggesager, der er sendt
til den kongelige bygningsinspektør inden udgangen
af december 2019, vil blive færdigbehandlet af de
nuværende bygningsinspektører.
 
Stiftet kan fortsat del-behandle byggesager i
mellemtiden.
 
(ingen bilag)

Taget til efterretning.

12 - Stiftets konsulentrunder i 2020

Orienteringspunkt:
 
DAP nyheder af 29-11-2019 samt 18-12-2019.
 
Stiftet har oplyst, at der vil være konsulentrunde den

Taget til efterretning.



23. og 24. marts 2020, samt 25. og 26. august 2020.
 
Konsulentrunderne i marts 2020 er imidlertid aflyst,
grundet manglende bygningsinspektør. Datoerne i
august er ikke helt sikre, da de forudsætter at den
nye bygningsinspektør er ledig på datoerne.
(ingen bilag)

13 - Stift til Gilleleje MR - Projekt Gilleleje lyset
returneres på ny

Orienteringspunkt:
 
Brev af 05-12-2019 til Gilleleje MR. Stiftet kan fortsat
ikke godkende projektet i sit nuværende form. 

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

Bilag:
Retur til MR, Gilleleje.etablering af ny
belysning.suppl., 2019.10.17_KS_B_Gilleleje,
Gillelejelyset_jf, Gilleleje kirke - anmodning om
udtalelse

Taget til efterretning.

14 - Stift til Frederiksværk-Vinderød MR -
Godkendelse af Indv. maling Vinderød kirke

Orienteringspunkt:
 
Brev af 10-12-2019, Sagsnr. 2019 - 28337-9. Stiftet
godkender med betingelse indvendig maling af
Vinderød kirke.

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

Bilag:
Godkendelse - indvendig maling, Vinderød Kirke,
2019.11.07_KS_B_Vinderød, indv.maling_jf,
Vinderød Kirke Vedr. indv. maling

Taget til efterretning. 

15 - Vardemodellen - Gennemgangen af
kirkegårdene

Materialet er udsendt direkte til provstiudvalget. 

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 - Udvalg

Behandlet.
 
Materiale udsendes til menighedsrådene, som bedes
forholde sig til "Grunddata", da disse er afgørende
for fordelingen i modellen.
Modellen vil blive gennemgået på formandsmødet d.
20-02-2020. Eventuelle spørgsmål til materialet



Vardemodellen (2019 - 33248)

Bilag:
Aktdokument

bedes fremsendt senest d. 10-02-2020.
Spørgsmålene vil blive besvaret på formandsmødet.

16 - Eventuelt

 

PU mødet planlagt til d. 17-11-2020 flyttes til d. 24-
11-2020.
Formandsmødet planlagt til d. 06-10-2020 flyttes til
d. 29-09-2020.
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Birgit Sommer (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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