
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20200526_møde 1 - d. 26-05-2020 kl. 16:00 til 22:00

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

Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog under punkt 1.
 

Mødepunkt Referat

1 - Synsprotokoller 2020 gennemgås

Provstiets bygningssagkyndige deltager under
behandlingen.
 

Modtagne Synsrapporter, Oversigtsskemaer til
synssager samt modtaget ekstramateriale, er
udsendt på separat mail til PU inden mødet.
 
Vedlagt synsrapporterne er
modtaget ekstramateriale fra:
- Esbønderup
- Mårum  (vedr. bl.a. senere punkt på dagsorden) 
- Vejby
 
Derudover relevant for synsudsættelse:
Info. fra Kregme MR om revne i kirkeskibet der har
været holdt under opsyn.

Sager:
Kirke Kregme - Revner i kirkeskibet (2020 - 13121)

Bilag:
Revne i kirkeskibet, Notat fra møde den 22. april
2020 (002)

Synsudskrifterne godkendtes i forhold til de
besluttede ændringer og bemærkninger, såfremt de
kan indeholdes i ligningsbeløbet.
Ændringer skal indarbejdes i foreløbigt budget inden
aflevering.

Generelt vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal
Nationalmuseet kontaktes inden synsudsættelse,
ligesom der skal forelægges en begrundelse samt
udføres en oversigt over den forventede
energibesparelse.

Nedenstående henviser til synsnumre på
"Oversigtsskema til synssager".

 
Menighedsråd i Halsnæs kommune:

Frederiksværk-Vinderød:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - Airconditionanlæg sognegården.
Overføres til drift sfa. finansiering via frie midler.
Ansøgning om konvertering bedes fremsendt. 

Kregme:
Kirken:
Synsnr. 2 - Gl.kirkebibel genindbindes. Henvises til
drift.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - Ny saks-katafalk. Henvises til drift.
Synsnr. 3 - Kistekøler. Udsættes til 2023, hvor det skal
fremgå af synsrapporten inkl. begrundelse.
 
Melby:
Andre bygninger og kirkegårde:



Synsnr. 1 - Omlægn. af afd. C og E. Nye stier, hække
og rullegræs. Reduceres til kr. 250.000.
Synsnr. 2 - Ny lågesektion mod Møllegårdsvej.
Udsættes.
Synsnr. 5 - Lys på vej fra låge ved Lindebjergvej over
kg mod kirke. Udsættes.
Synsnr. 9 - Udskift af låse kirke,kg,kirkekontor, sg,
konf.stue m.v. Henvises til drift.
Synsnr. 15 - Stensætning mod Melbyvej, og
Solhjemsvej sløjfning af sliske. Afvises.

Torup:
Kirken:
Synsnr. 1 - TOK Raparation orgel. Udsættes.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 7 - STRG Renov. Toiletfaciliteter (på
synsrapport sat til 2021). Udsættes til 2022. 
 
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.

Ølsted:
Kirken:
Synsnr. 1, 2, 3, 4 og 5 - Henvises til drift. Hhv.
Understrygning af tag, Rep. af gesims våbenhus og
skib, Rep. af tårnluge mod vest, Maling af gelænder
ved prædikestol, samt Rep. af tårn og kapel med
jordtilslutning. 
Synsnr. 10 - Jernbrøstninger males. Henvises til drift.
Synsnr. 9 - Renovering af våbenhus møbler, maling
m.v. Udsættes.

Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 14 - Nyt graverhus. Afvises. Der henvises til
provstiudvalgets brev af 27-01-2017 vedr.
Mandskabsfaciliteter i Rytterskolen Ølsted.
Synsnr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 - Henvises til drift. Hhv.
Ringmur kalkes og repareres, Maling af døre og
vinduer kapel, Maling af jernlåge ved hovedindgang,
Maling af vinduer/døre udvendig Rytterskolen,
Lavenergipumpe til varmt vand, Cykelstativ til 5
cykler, Gelænder på havetrappe males.
Synsnr. 10 - Langtidsplan for kirkegården. Reduceres
til kr. 60.000.
Synsnr. 15, 16 og 17 - Henvises til drift. Hhv.
Kirkegårdstoilet skal fuges i hjørnerne, Kryberum nye
trådholderk/oprensning af vægge, Montering af
redningsåbning på 1. sal m.v.

 
Menighedsråd i Gribskov kommune:
 
Annisse:
Kirken:



Synsnr. 1 - Forsatsruder. Afvises.
 
Blistrup:
Kirken:
Synsnr. 1 - Forsatsruder (påført til 2022). Afvises
allerede nu.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Etabl. af lys på kirkegården. Finansieres
via konvertering. Ansøgning om konvertering bedes
fremsendt.
 
Esbønderup:
Kirken:
Synsnr. 2, 4 og 6 - Hhv. Handicapvenlig rampe,
Vindskeder m.m. rep. graverhus samt
Løvblæser. Henvises til drift.
Synsnr. (8) - Kalkning af kirkerummet. Afvises.

Præstebolig:
Synsnr. 2 - Flagstang males. Henvises til drift.

Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.

Gilleleje:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Udskiftning 4 vandhaner. Reduceres til kr.
50.000.
 
Græsted:
Ingen bemærkninger.
 
Helsinge:
Ingen bemærkninger
 
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen.

Mårum:
Kirken:
Synsnr. 1 - Kamtakker og nyt tag på tårnet. Udsættes
til 2023, hvor det skal fremgå af synsrapporten.
Synsnr. 2 - Understrygning af tegl. Henvises til drift.
Synsnr. 4 - Varmepumpe. Udsættes til 2022, hvor det
skal fremgå af synsrapporten.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Kapel zink i skotrende. Henvises til drift.
Præstebolig:
Synsnr. 1 - Varmepumpe i præstegården. Udsættes til
2022, hvor det skal fremgå af synsrapporten.

Ramløse:
Kirken:
Synsnr. 2 - Storskærm. Afvises.



Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Nye bænke. Henvises til drift.
Synsnr. 3 - Arkitekthonorar gennemgang/vurdering
af bygning. Udsættes til 2022, hvor det skal fremgå
af synsrapporten.
Samtidig ønskes fremsendt et skitseforslag over det
ønskede.
Synsnr. 4 - Kalkning af sognelængen og
forpagterboligen. Reduceres til kr. 45.000, idet
kalkning af forpagterboligen anses at høre under
driften.
Synsnr. 5 - Nyt tag på avlsbygninger (sat til 2022).
Afvises.
Præstebolig:
Synsnr. 4 - Eltavle til præstebolig. Henvises til drift.

Søborg:
Kirken:
Synsnr. 2 - Maling af bænke i våbenhus og dør
mellem våbenhus og kirkerum. Henvises til drift.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - AV-udstyr til
konfirmandstue/sognegård. Ingen bemærkninger -
forudsat der menes konfirmandstue og
menighedshus. 
Synsnr. 4 - Reparation af skorsten på forpagterbolig
(40a). Henvises til drift.

Tibirke:
Kirken:
Synsnr. 4 - Maler/snedkeristandsættelse af kirkens
inventar. Afvises, idet der afventes redegørelse for
hvorledes udgifterne til istandsættelsen er
sammensat, og om de i givet fald indgår i det
samlede projekt for kalkning af kirken.
 
Valby:
Ingen bemærkninger.
 
Vejby:
Kirken:
Synsnr. 1, 2, 3, 4 og 8 - Klimaskærm. Afvises,
Provstiudvalget har for nuværende ingen mulighed
for at forholde sig til klimaskærm.
Vedr. menighedsrådets ønske om en samtale med
provstiudvalget afventes et gennemarbejdet udspil.
Synsnr. 5, 6 og 7 - Klimaskærm. Afvises. Ér tidligere
bevilget i B2020.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Graverkontor: ny dør, luge, maling af
vinduer. Reduceres til kr. 25.000.
Synsnr. 3, 9 og 12 - Henvises til drift. Hhv. Låger ved



adgangsveje til kg, Port mod vest rådskader, samt
Flagstang på kg.
Synsnr. 6, 7, 8, 10 og 11 - Afvises. Hhv. Toiletbygning
+ graverredskabsrum kalkes, Bænke sognegård +
kirkegård, Udtynding af skov - rapport
kirkegårdsarkitekt, Tværdræn på grusvej, samt
Toiletbygn. skorsten og dør til teknikrum.
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 og 3 - Hhv Udvendige døre vedligeholdelse
og Kalkning og maling af kælder. Afvises. Ér tidligere
bevilget i B2020.
Synsnr. 2 og 4 - Hhv. Baldakin, og Mursten skiftes
vestgavl har murbier. Henvises til drift.
 
Villingerød:
Ingen bemærkninger.
 
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen.

2 - Vardemodellen

Mail af 27-04-2020. Fra Kirke- og kirkegårdsudvalget
i Frederiksværk-Vinderød er modtaget liste over
ekstraordinære udgiftsområder til behandling på
mødet.
 
Det fremgår ikke om det er et specifikt møde der
henvises til.
 
Mailtekst:
"Kære Frederiksværk Provsti
hermed dokument til behandling på mødet"

Sager:
Vardemodel FRV - Gennemgang af kirkegårde og
arealer 2020 (2019 - 39476)

Bilag:
Bemærkninger til Vardemodellen, kommentarer
vedr ekstraordinære udgiftsområder v2

Frederiksværk-Vinderøds brev til Provstiudvalget
giver ikke anledning til videre overvejelser. 
Beplantningen på Vinderød kirkegård adskiller sig
ikke fra en del andre af provstiets kirkegårde, hvad
angår store træer og det arbejde, som er forbundet
med deres vedligeholdelse. 
Skulpturer bør kun opstilles på en kirkegård, hvis det
ikke giver anledning til større udgifter til
vedligeholdelse.
Rundvisninger på kirkegården kan ikke medregnes til
drift.

3 - Helsinge MR - Styring anlægsaktiviteter

Behandling af Helsinge kirkekasses Styring
anlægsaktiviteter.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Helsinge MR (2018 - 12815)

Styring anlægsaktiviteter godkendt.



Bilag:
Anlægsstyringsskema, 2019 Styring anlægsaktiviteter
Helsinge

4 - Søborg MR - Ansøger konvertering/§7a ifm.
Rotteangreb

Brev dateret 05-05-2020. Søborg MR ansøger om
konvertering til dækning af reparation efter
rotteangreb i udlejet bolig, Bygaden 40A. Skaden er
anmeldt til Forsikringsenheden.
 
Uddrag af ansøgning:
"Anmodning om tilladelse til konvertering af midler
til reparation efter skadedyr og rottesikring af
køkken i forpagterboligen i Søborg præstegård,
Bygaden 40A, Søborg, 3250 Gilleleje

Der er sket skader på gulv og elinstallationer i
køkkenet i forpagterboligen efter et
skadedyrsangreb af rotter i køkkenet. Rotterne er
bekæmpet, men køkkenet skal sikres mod nye
angreb og elinstallationen skal repareres. Tømreren
har givet et overslag på kr. 25.000 for reparation af
gulv under køkkenelementer og sokkel på
køkkenelementer samt tætning af huller. Derudover
kommer udgift til el og muligvis også VVS. Søborg
Sogn har ikke budgetteret med denne reparation,
idet den er pludseligt opstået. Da boligen er udlejet,
skal køkkenet repareres og rottesikres straks. Søborg
Sogn har derfor akut brug for at disponere midler til
dækning af reparationen.
 
Reparationen af loftskonstruktionen på ”Stalden” er
nu så langt fremskreden, at det ikke ser ud til, at der
vil blive behov for det fulde beløb på kr. 150.000
afsat til denne reparation i 2020, bl.a. fordi
reparationen delvist blev finansieret via sognets frie
midler. Der vil derfor være økonomisk råderum til, at
en del af disse midler kan disponeres til andet
formål.
 
Provstiet anmodes om konvertering af kr. 40.000
afsat til reparation af loftskonstruktion i stalden til
dækning af reparationen af køkkenet.
Reparationen er godkendt på Søborg Sogns
Menighedsråds ekstraordinære møde den 30. april
2020 og fremgår af referatet fra dette møde.
 
Skaden er også anmeldt til forsikringen og skulle
skaden være dækningsberettiget, vil erstatningen i
givet fald finansiere reparationen og de

Provstiudvalget godkender konvertering af kr. 40.000
afsat til reparation af loftskonstruktion i stalden til
dækning af reparationen af køkkenet i
forpagterbolig.



konverterede midler vil kunne tilbageføres.
 
Den samlede forventede udgift forventes at blive:
Reparation af køkkenelementer og gulv under
køkkenelementer m.m., ifølge overslag kr.  25.000,00
El og VVS (anslået)     kr.    7.000,00
I alt, ekskl. moms     kr.  32.000,00
Moms (25%)     kr.    8.000,00
I alt     kr.  40.000,00
Finansiering
Omplacerede midler afsat til loftskonstruktion i
”Stalden”   kr.   40.000,00"
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Søborg MR (2018 - 11764)

Bilag:
Provsti,koekken,forpagterbolig,maj_2020,
Koekken,forpagterbolig,overslag

5 - Tibirke MR - Ansøger likviditetslån ifm.
Indvendig/Udvendig kalkning af kirken

Mail af 26-04-2020. Tibirke MR ansøger likviditetslån
ifm. udvendig og indvendig kalkning af kirken.
Ansøgning er vedlagt licitationsresultat, budget, kopi
af tidligere ansøgt overførsel, kopi af oversigtsskema
til synssager.
 
Uddrag af ansøgning:
"Tibirke menighedsråd vil af flere årsager sætte pris
på at kunne gennemføre det samlede
kalkningsarbejde i 2020, og har i den sammenhæng
modtaget tilkendegivelse fra kalkningsfirmaet og
konservator om, at man vil kunne gennemføre den
indvendige kalkning i perioden oktober-november
2020.
På denne baggrund skal Tibirke menighedsråd
anmode om at Frederiksværk provstiudvalg stiller et
beløb på kr 210.000,- til rådighed fra ca. 1. oktober
2020, således kalkningen kan gennemføres i år."
 
Info. til punktet:
På PU mødet d. 28-04-2020 blev
- ansøgning om konvertering behandlet. Delreferat
ses som bilag.
- ansøgning om udvendig og indvendig kalkning af
kirken godkendt, med forventet udgift kr.
1,261.838,75 (finansiering ej fastlagt), og er
fremsendt til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget bevilger et likviditetslån på kr
210.000. Beløbet overføres når et afsluttet regnskab
for projektet fremsendes.



Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)

Bilag:
Ansøgning om lividitetslån, 20.01.17 (19.17)
licitationsresultat, Overførsel 2019 til 2020 Tibirke
MR, 20.03.12 (19.17) Budget, Tibirke - Kopi af
Oversigtsskema til synssager-1s, Aktdokument,
Delreferat fra møde PU FRV 20200428

6 - Tibirke MR - Stift forespørger PU om økonomi
vedr. Indvendig/Udvendig kalkning af kirken

Mail af 06-05-2020. Stift forespørger PU om økonomi
vedr. Indvendig/Udvendig kalkning af kirken.

"Vedr. ansøgning om indvendig kalkning af Tibirke
kirke, bedes det venligst oplyst om Provstiudvalget
har godkendt det økonomiske i projektet.
Har Provstiudvalget ikke behandlet og godkendt
økonomien mv. til projektet endnu, kan stiftet heller
ikke behandle ansøgningen."

Sager:
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)

Bilag:
Til Stift Tibirke MR Ansøgning Indvendig kalkning af
kirken, Aktdokument

Provstiudvalget godkender det økonomiske overslag
på indvendig kalkning af Tibirke kirke, kr.
1.264.838,75.

7 - Ølsted MR - Vedr. udsat tilbagebetaling af
likviditetslån af 07-09-2018

Vedr. det bevilgede likviditetslån til betaling af 1.
rate til tekstilkunstner for renovering af Ølsted kirkes
kor- og alterparti.
På PU mødet d. 13-11-2018 blev besluttet:
Tilbagebetalingsfrist m.v. udsættes til kirkekassens
økonomi er afklaret.
 
Skal tilbagebetaling fortsat udsættes?

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -

Der bevilges en fortsat udsættelse. 



Ølsted MR (2018 - 12805)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde
20181113

8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger
konvertering til Ventilationsanlæg

Mail af 25-04-2020. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger konvertering til Etablering af
Ventilationsanlæg i sognegården.
 
Info. til punktet:
- Hænger sammen med næste punkt på dagsorden
vedr. ansøgning om Etablering af Ventilationsanlæg i
sognegården.
- Hænger sammen med provstesynsrapport 2020.
 

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

Bilag:
Frederiksværk Sognegård behov for køleanlæg

Godkendes som ansøgt. Finansieres via MRs frie
midler.

9 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger
etablering af ventilationsanlæg i sognegården

Mail af 25-04-2020. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger Etablering af Ventilationsanlæg i
sognegården.
 
Info. til punktet:
- Hænger sammen med forrige punkt på dagsorden
vedr. ansøgning om konvertering til Etablering af
Ventilationsanlæg i sognegården.
- Hænger sammen med provstesynsrapport 2020.

Sager:
Frederiksværk-Vinderød sognegård - Airconcition-
Ventilationsanlæg (2020 - 13306)

Bilag:
Frederiksværk Sognegård behov for køleanlæg

Etablering af airconditioneringssystem i Sognegården
i Frederiksværk godkendes, jvf. dagsordenens pkt. 8.

10 - Mårum MR - Ansøger Indvendig istandsættelse
af kirken

Fremsendes til Stiftsøvrigheden med
provstiudvalgets anbefaling. 



Brev i mail af 25-04-2020. Mårum MR
ansøger istandsættelse af kirken. Projektbeskrivelse
er vedlagt.
 
Ansøgningstekst:
"Mårum menighedsråd har gennem en årrække
arbejdet med at få istandsat kirkerummet. Vi har
haft National Museet ude og vurdere, og på
baggrund af deres rapport har vi fået en arkitekt til
at lave en projektbeskrivelse vedr. de forskellige
opgaver, og endeligt har vi haft Maja Lisa Englehardt
til at komme med forslag til nye farver til bænkene
og rammen på alterbilledet, så det understreger og
giver et smukkere rum at træde ind i.
Vores plan er at dele istandsættelsen op i tre faser:
Fase 1: At få malet bænkene og få sat solfilm på
vindue v. prædikestol
Fase 2: At få istandsat og malet altertavlen
Fase 3: At få istandsat prædikestolen
På baggrund af rapporten og projektbeskrivelsen
ønsker vi at provstiudvalget tager stilling til og
godkender det samlede projekt samt faserne i
projektet."
 
Info.:
- Mårum MR har synsudsat projektet på synsrapport
2020 som "færdiggørelse af indvendig
istandsættelse".
- Maling af kirkebænke og istandsættelse af
altertavle og prædikestol har tidligere været
synsudsat og bevilget  - men projekterne har ikke
været fremsendt til provstiudvalgets/stiftets
godkendelse.

Sager:
Kirke Mårum - Indvendig istandsættelse (2020 -
13319)
Kirke Mårum - Indvendig istandsættelse (2020 -
13319)

Bilag:
Til provstiudvalget vedr. indvendig istandsættelse af
kirken, Re Til Mårum Forespørgsel om der fortsat
mangler bilag (STPR F2 896546), Projektbeskrivelse
fra arkitekt

11 - Kregme - Ansøger Etablering af Lapidarium

Mail af 03-04-2020. Kregme MR ønsker godkendelse
af ændret projekt for Etablering af Lapidarium på
kirkegården.
 

Provstiudvalget må afvente at menighedsrådet
indhenter en udtalelse fra Susanne Wagner/Birgitte
Fink, således som anført i det indsendte materiale,
førend projektet kan godkendes.



Der ønskes provstiudvalgets godkendelse af ændring
af projekt for Etablering af Lapidarium, samt
meromkostning i forbindelse med samme.
Der har ikke tidligere været fremsendt ansøgning om
flytning af lapidarium samt etablering af ny skråning
til samme til provstiudvalgets godkendelse. Projektet
har ej været synsudsat.
 
Info. til punktet:
I forbindelse med renovering af revner på 25m
kirkegårdsmur efter stormen 29-11-2015, godkendte
Stiftsøvrigheden renovering d. 05-03-2018.
Indeholdt i godkendelsen var nedtagning og
genopstilling af lapidarium, kr. 15.000 ekskl. moms.
Renoveringen er foretaget som skadessag og dækket
af Forsikringsenheden.
(Hentet fra gl. ESDH j.nr. 1117, Kregme kirkegård -
Rep. af revner i kirkegårdsmuren/Genopbygning
25m - storm 29/11-2015)

Sager:
Kirkegård Kregme - Etablering af Lapidarium (2020 -
11759)
Kirkegård Kregme - Etablering af Lapidarium (2020 -
11759)
Kirkegård Kregme - Tillæg til tidligere sag om 25m
kirkegårdsmur (2018 - 32294)
Kirkegård Kregme - Tillæg til tidligere sag om 25m
kirkegårdsmur (2018 - 32294)

Bilag:
VS Lapidarium Kregme Kirke, IMG_0404, IMG_0400,
IMG_0395, Lapadarium, IMG_2638, SV Til Kregme
MR vedr. ændring på kirkegården (STPR F2 862714),
Økonomisk opstilling pdf, Bilag_2040292_v1_VS
Kregma Kirke - af 02-08-2016

12 - Kregme MR - Indvendig og udvendig revne i
kirkeskibet

Mail af 23-04-2020. Kregme orienterer provstiet om
indvendig og udvendig revne i kirkeskibet der har
været under opsyn en del år, men som nu menes at
være større end først antaget og kræver hurtig
reparation.
 
Efterfølgende har:
- Provstiet orienteret Kregme MR om at være
opmærksom på om sagen skal til stiftets
godkendelse.
- Kregme af sikkerhedshensyn lukket kirken indtil der
er udført reparation.

Provstiudvalget noterer sig Stiftets skrivelse og
afventer en beskrivelse af det udførte arbejde og en
beskrivelse af projekt for den påtænkte, udvendige
reparation.



- Provstiet sendt Kregmes meddelelse om lukning
videre til stiftet, og samtidig bedt Kregme kontakte
stiftet, for behandling som haster sag.
- Kregme repareret den indvendige revne.
- Stiftet oplyst at godkendelse af den allerede
udførte reparation af den indvendige revne ikke kan
godkendes på det foreliggende grundlag, og bedt
Kregme MR om fremsendelse af dokumentation,
som vil blive sendt til udtalelse hos Nationalmuseet
og Den kongelige Bygningsinspektør.
- Stiftet stoppet arbejdet inden reparation af den
udvendige revne idet arbejdet forudsætter
stiftsøvrighedens godkendelse, og bedt Kregme
fremsende materiale til behandling.

Sager:
Kirke Kregme - Revner i kirkeskibet (2020 - 13121)
Kirke Kregme - Revner i kirkeskibet (2020 - 13121)
Kirke Kregme - Revner i kirkeskibet (2020 - 13121)

Bilag:
Til Kregme Forespørgsel om Stiftet er kontaktet vedr.
revne i kirkeskibet, Notat fra møde den 22. april
2020 (002), Aktdokument, Stiftsøvrigheden til
menighedsrådet vedr. reparation af Kregme kirke,
Aktdokument, Hvem må hvad i byggesager,
Indvendig revne i Kregme kirkes kirkeskib

13 - Mårum MR - PU afventer oplysning om
opsparing

Orienteringspunkt:
 
På PU mødet d. 18-02-2020 blev bevilget brug fra
kirkekassens opsparing. Mårum menighedsråd blev
samtidig bedt om fremsendelse af oplysning om, til
hvilket formål/projekt opsparingen er oprettet.
 
Oplysning afventes.
 
Generindring er sendt d. 07-05-2020.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Mårum MR (2018 - 8809)

Bilag:
Generindring - Til Mårum MR Ønsker oplysninger om
MRs opsparing

 Behandles under dagsorden 2.

14 - Kregme MR - §7a Opgørelse modtaget vedr. Taget til efterretning. 



Kamtakker

Orienteringspunkt:
 
Brev af 13-03-2020. Kregme MR har fremsendt
opgørelse over afsluttet arbejde vedr. Kamtakker,
ifm. bevilget §7a, stk. 2 dækning af 19-06-2018 og
13-11-2018.
 
Opgørelsen lyder på kr. 249.991,75. Beløbet er
overført til kirkekassen d. 17-04-2020.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
Afslutning af sag tårn og tårnspidser, Bilag tårn

15 - Søborg MR - Dokumentation for ekatraordinært
afdrag

Orienteringspunkt:
 
Mail af 26-03-2020. Søborg MR fremsender
dokumentation for betalt ekstraordinært afdrag
vedr. Renovering af Søborg præstegård, som
anmodet om ifm. endeligt budget 2019.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Søborg MR (2018 - 11764)

Bilag:
Afdrag på lån nr. 7430-2 renovering af præstebolig,
prov.afdr.ex.26032020

Taget til efterretning. 

16 - Kirkegårdstakster

Orienteringspunkt:
 
Tovholder for kirkegårdenes Evalueringsgruppe for
GIAS-Ydelser har fremsendt sammenligning af
provstiets takster med andre provstiers takster.

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

Provsten har løbende drøftet sagen med tovholder,
som pt. ikke ser nogen grund til ændring af takster.
Dog anbefaler han, at der indføres et
administrationsgebyr ved fornyelser og ændringer.



Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20200218, Takst
sammenligning, Provstier takstblad, Takster
provstier

17 - Budget 2021

Orienteringspunkt:
 
Forsikringsbidraget for 2021:
Forsikringsbidraget er i 2021fastsat til 56.181.738 kr.
for menighedsrådene.
Til sammenligning var forsikringsbidraget i 2020
fastsat til 59.613.161 kr., mens 2019 var et bidragsfrit
år.
Udmeldt fra KM på DAP d. 03-04-2020.

Sager:
Budget - FRV Budget 2021 (2020 - 7075)

Bilag:
Til Menighedsråd og Povstier om Forsikringsbidrag -
KM på DAP af 03-04-2020

Taget til efterretning. 

18 - Kirke-istandsættelsesordningen -
Ansøgningsfrist d. 01-09-2020

Orienteringspunkt:
 
DAP af 20-04-2020. Ansøgningsfristen for den nye
Kirke-istandsættelsesordning er d. 01-09-2020.
Kirke-istandsættelsesordningen er blevet revideret,
og som noget nyt gives der bl.a. tilskud til
energibesparende løsninger.

Uddrag fra DAP:
"Ny Kirke-istandsættelsesordning 
Med den nye kirkeistandsættelsesordning har et af
målene været, at ordningen skal være med til at
understøtte den grønne omstilling i folkekirken.
Derfor gives der som noget nyt tilskud til varme- og
ventilationsanlæg, som er energibesparende. Det
kan f.eks. være fjernvarme eller varmepumper eller
andre energibesparende løsninger. Der gives
endvidere tilskud til energibesparende
elinstallationer samt etablering af energibesparende
belysning, herunder udskiftning af lyskilder.
Derudover er den maksimale tilskudsprocent hævet
fra 40 pct. til 45 pct., og tilskudsmaksimummet til det
enkelt projekt er hævet fra 3 mio. kr. til 4 mio. kr.
OBS! Som følge af at ansøgningsfristen for årets

Taget til efterretning. 



pulje er rykket, kan projekter der er påbegyndt efter
1. marts 2020 søge om istandsættelsesmidler på lige
fod med alle andre."
 
(ingen bilag)

19 - Kongelig bygningsinspektør er udpeget

Orienteringspunkt:
 
DAP meddelelse af 04-05-2020 . Kongelig
bygningsinspektør er udpeget.
Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget de nye
kongelige bygningsinspektører på folkekirkens
område. 
Kongelig bygningsinspektør i Helsingør Stift er pr. 1.
maj 2020 Fogh & Følner Arkitekter A/S som hidtil. 
Stiftet kan nu ekspedere de byggesager, som har
afventet tiltrædelse af den kongelige
bygningsinspektør.
 
(ingen bilag)

Taget til efterretning. 

20 - Fredningsnævnets Afgørelse vedr.
Overdækning Gilleleje Hovedgade 47

Orienteringspunkt:
 
Mail af 03-05-2020. Fredningsnævnets Afgørelse
vedr. Overdækning Gilleleje Hovedgade 47. 

Sager:
Høring - Fredningsnævnet - Ansøgning om
overdækning Gilleleje Hovedgade 47 FN-NSJ-055-
2019 - FRV (2020 - 5476)

Bilag:
FN-NSJ-055-2019 Afgørelse, FN-NSJ-055-2019
Afgørelse-237062.2.0

Taget til efterretning. 

21 - Eventuelt

Sagsnr.: 2020-9531
PU er orienteret om diverse tilbud/brochurer der er
modtaget hos provstiet det sidste stykke tid vedr.:
- Mulighed for fællesindkøb af elektricitet
- Byggerådgivning

Vedr. Offentligt budgetsamråd i 2020 og
Valginformationsmøde.
Grundet afholdelse af fælles valginformationsmøde
i Halsnæs d. 20-08-2020 flyttes det fælles offentlige
budgetsamråd planlagt samme dag.
Provsten udsender ny dato.
 
Menighedsrådene i Gribskov må selv sørge for
planlægning og annoncering af
valginformationsmøde, idet nogle menighedsråd



allerede nu har udmeldt dato.
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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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