
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20200723 Ekstraordinært møde - d. 23-07-2020 kl. 19:00 til 20:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Helsinge MR - Ansøger Indvendig kalkning samt
finansiering

Ansøgning af 21-07-2020 v. mail af 22-07-2020.
Helsinge MR fremsender ansøgning ad tjenestevejen
om Indvendig kalkning af Helsinge kirke, i henhold til
stiftets tidligere afslag af 17-07-2019, Sagsnr. 2018-
6664-8, med ønske om fornyet ansøgning.
 
Vedr. finansiering - ansøgning om merbevilling:
Samlet pris iht. økonomisk opstilling er på i alt kr.
933.271,25 inkl. moms.
Der er modtaget anlægsbevilling på kr. 250.000 til
projektet.
Der ansøges om merbevilling på kr. 683.271.

Sager:
Kirke Helsinge - Indvendig kalkning (2018 - 9334)
Kirke Helsinge - Indvendig kalkning (2018 - 9334)
Kirke Helsinge - Indvendig kalkning (2018 - 9334)

Bilag:
Helsinge kirke indvendig kalkning, Ansøgning vedr.
indvendig kalkning i Helsinge kirke, Helsinge
Kirke_Kalkningstjeneste rapport 29.04.2020,
Helsinge Kirke rapport NATMUS 22.05.2020, Helsinge
kirke besigtigelse energikonsulent 13.02.2015,
Konservator 15.07.2020 OVERSLAG HELSINGE KIRKE
tildæk m.m., Konservator 15.07.2020 OVERSLAG
HELSINGE KIRKE tildækning af bænke gulv alter
alterskranke m.m., Kopi af Økonomisk opstilling -
2020.07.20, Retur MR

Det yderligere ønskede beløb kr. 683.271,- bevilges
som likviditetslån.

Beløbet skal indgå i Endeligt budget 2021,
samt tilbagebetales i 2021.

2 - Torup MR - Ansøger konvertering til
badeværelse

Konvertering godkendes/bevilges som ansøgt.

 



Brev af 07-07-2020. Torup MR ansøger konvertering
af anlægsoverskud fra afsluttede
anlægsarbejder. MR-referat af 03-07-2020, samt
foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Afsat beløb til Nyt ekstra badeværelse i Torup
præstegård rækker ikke, hvorfor overskud på
afsluttede arbejder, i alt kr. 125.523 ansøges
konverteret til projektet.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Torup MR (2018 - 36031)

Bilag:
Overførsel af anlægsmidler, Ansøgning om
overførsel 2020-1, Torup-LT ref 20200703

3 - Kregme MR - Opfølgning iht. stiftets betingede
godkendelse af 23-06-2020

2 x Brev af 14-07-2020. 
Kregme MR fremsender ad tjenestevejen
opfølgningsbreve iht. stiftets betingede godkendelse
af reparation af Indvendig revne i kirkeskibet af 23-
06-2020, samt iht. provstiudvalgets beslutninger fra
PU mødet d. 06-07-2020.
 
Menighedsrådet oplyser foreløbigt prisoverslag samt
arkitekthonorar som kr. 72.687,50 og oplyser, at
kirkekassen når pris efter endt reparation af remme
foreligger, vil fremsende ansøgning om dækning
under §7a stk. 2, for samtlige udgifter til opfyldelse
af stiftets betingelser.
 
 
Betingelser for stiftets godkendelse - samt
provstiudvalgets forudsætninger for godkendelse:
1. Monitorering af revneudviklingen.

Stiftet ønsker orientering om
udarbejdet projekt, som dog ikke skal
godkendes af stiftsøvrigheden.

 
2. Iværksættelse af projekt til forundersøgelse af
funderingen af gavlen.

Provstiudvalget har ønsket projekt til
godkendelse for forundersøgelse af
funderingen af gavlen inden udførsel.
Provstiudvalget har ønsket
prisoverslag fremsendt.
Forundersøgelse skal ej godkendes af

1. Monitorering af revneudvikling.

Det fremsendte projekt for monitorering af revne i
Kregme kirkes nordmur anerkendes. Provstiet
fremsender til Stiftsøvrighedens orientering.

 

2. Fundering af gavl.

Provstiudvalget godkender den planlagte
forundersøgelse af murens fundering.

Hvis udbedringer/reparationer er nødvendige, skal
udarbejdes projekt til godkendelse af
stiftsøvrigheden forud for iværksættelse af
reparationen.
 
 
3. De to remme som mangler kontinuitet.

Provstiudvalget anerkender projekt for
genetablering af forbindelse i de to
remme, og fremsender de relevante bilag til
stiftsøvrighedens godkendelse.

 

Vedr. den samlede økonomi:

Provstiudvalget imødeser et samlet økonomisk
overslag vedr. 1; 2; og 3 fra menighedsrådet, når
menighedsrådet har indhentet priser på levering og
montering ifm. de to remme. Hvorefter der tages
stilling til finansiering. 



stiftet.
Hvis nødvendige
udbedringer/reparationer, skal
udarbejdes projekt til godkendelse af
stiftsøvrigheden forud for
iværksættelse af reparationen.

 
3. Reparation snarest belejligt af de to remme som
mangler kontinuitet.

Provstiudvalget har ønsket projekt til
godkendelse ad tjenestevejen inden
udførsel.
Provstiudvalget har ønsket
prisoverslag fremsendt.
Projekt skal udarbejdes og indsendes til
stiftsøvrigheden til godkendelse inden
arbejdet må iværksættes.

 
 

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

Bilag:
Revne i kirkeskib, S28C-120071616590,
Følgearbejder efter revne i kirkeskib, S28C-
120071616540, Delreferat fra møde PU møde FRV
20200706

4 - PU mødeplan - Mødestart fremadrettet

Forslag om ændret mødestart for PU møder
fremadrettet.
Ændring fra kl. 18.30 til kl. 16.00.

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

Bilag:
Aktdokument

Punktet behandles på PU mødet d. 08-09-2020. 
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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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