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Mødepunkt Referat

1 - Budget 2021

Vedr. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler:
DAP info. af 11-05-2020 fra KM - Om provstiernes
budgetproces og indefrysning af feriemidler. Der
oplyses om muligheden for at danne puljer i
provstierne. Ligesom der oplyses om alternativ
måde.
 
"Alternativet til at danne en pulje til finansiering af
det skyldige beløb til Lønmodtagerens Feriemidler er
selvfølgelig at
køre det som en almindelige bevillingsproces, hvor
der evt. efter tur mellem menighedsrådene, uddeles
"ekstra" midler
til finansieringen af afregningen af det skyldige
beløb.
Hvis denne løsning vælges, kan det være en god ide
at drøfte på budgetsamrådet, hvordan betalingen
indenfor provstiet
håndteres – fx tidspunkter og rækkefølge.
Det er dog, med undtagelse af provstier med
besluttende budgetsamråd, uanset drøftelse på
budgetsamrådet,
provstiudvalget, som fastsætter den endelige ramme
til menighedsrådene. Og det er menighedsrådets
beslutning,
hvornår beløbet indbetales."
 
 
Foreløbige prognoser:
Ved udsendelse af dagsorden er der ikke modtaget
foreløbige prognoser for kirkeskat/den kirkelige
mellemregning fra Halsnæs Kommune.
 
 

Taget til efterretning.



Gribskov Kommune:
Her er nogle foreløbige oplysninger vedr. budget 2021.
 
Mellemregningen med kommunen er følgende:
 
Mellemregning:
Tal i 1.000 kr.

Gribskov
Kommune

Saldo pr. 31.12.2018
(kirkens tilgodehavende)

                 -1.588
 

Ændring i 2019 jvf. regnskab                  -1.976
 

Saldo pr. 31.12.2019
(kirkens tilgodehavende)

                 -3.564
 

 
Den budgetterede ændring i 2020 er 1.188 (i 1.000 kr.)
Hvilket vil betyde at kirken vil have et
tilgodehavende på 2.376 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2020.
 
Det foreløbige udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i 2021
er 6.238.272 (i 1.000 kr.)
 
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2020,
hvor den er 0,85%.
 
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 53.025 (i 1.000 kr.)
 
Det skal understreges at dette kun er et foreløbigt
udskrivningsgrundlag/provenu
 
 
Foreløbige driftsrammer for budget 2021:
Ud over udmelding af de foreløbige driftsrammer til
kirkekasserne er foreløbig driftsramme ligeledes
udmeldt til Kirke-skoletjenesten og
Områdeorganistordningen.

Sager:
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler - FRV (2019 - 23514)
Budget - FRV Budget 2021 (2020 - 7075)

Bilag:
Aktdokument, Provstiernes budgetproces og
indefrysning af feriemidler - KM på DAP af 11-05-
2020

2 - PUK Foreløbigt budget 2021

PUK Foreløbigt budget 2021.
Til tilretning, behandling og aflevering fra
Økonomiportalen på mødet.
 
Det fulde materiale er udsendt på separat mail d. 21-
05-2020. 

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

Godkendt.
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d. 26-05-2020
22:55.



Bilag:
Aktdokument

3 - PUK 1. kvartalsrapport 2020

Til godkendelse, PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2020.
Det fulde materiale er udsendt på separat mail d. 15-
05-2020. 

Sager:
Regnskab - FRV 2020 Kvartalsrapporter (2020 -
14281)

Bilag:
Kvartalsrapport 2020 PUK 1.kvt

Godkendt.

4 - PU mødeplan 2020 - Evt. ændring af juni-mødet

På juni mødet behandles normalt de foreløbige
budgetter - men afleveringsfristen 15-06-2020 er
udsat til 01-07-2020.
Skal mødet planlagt til 25-06-2020 da flyttes til et
juli møde. 

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

Bilag:
PU mødeplan 2020_v3 UDKAST m. aflyste møder -
SKAL MØDET 25.juni FLYTTES pga. 1.juli FRIST FOR
BUDGET

Provstiudvalgsmødet oprindeligt planlagt til d. 25-06-
2020 er flyttet til d. 06-07-2016. 

5 - Kregme MR - Juridisk vurdering af arbejde på
kirkegårdsmur

(Flyttet fra mødet 'PU FRV 20200514 ')

Provsts opfølgning på sidste PU møde beslutning af
28-04-2020. 

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

Provstiet tiltræder provstens vurdering af sagen, som
sendes til Kregme menighedsråd.



Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20200428, Brev til
Kregme MR vedr sag om kirkegårdsmur

6 - Mårum MR - Oplyser om opsparings formål

Mail af 14-05-2020. Mårum MR oplyser om formål
for opsparing iht. PU beslutning af 18-02-2020.
 
"Til Provstiudvalget: 
Mårum Menighedsråd takker for
konverteringstilladelsen af opsparede frie midler til
anlæg: konto 721110. 
Beløbet på 309.159,60 kr er opsparet af Mårum
Menighedsråds frie midler og afsat til renovering af
kirkegård og kirke. Opsparingen er løbende
godkendt af de til enhver tid siddende
provstiudvalg."
 
PU beslutning af 18-02-2020:
Mårum menighedsråd bedes fremsende oplysning
om, til hvilket formål/projekt opsparingen er sket,
idet der ikke fremgår opsparing af kirkekassens
budget.
 
 

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

Bilag:
SV Generindring - Til Mårum MR Ønsker oplysninger
om MRs opsparing (STPR F2 899706)

Taget til efterretning.

7 - Eventuelt
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Provstiudvalg)
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