
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20200901 - d. 01-09-2020 kl. 16:00 til 17:30

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

Fraværende uden afbud: Else Korsholm, Poul Erik Kandrup 

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2021 - Forberedelse inden de offentlige
budgetsamråd

PUK budgettet:
Iht. PU beslutning af 06-07-2020 dækker PUK
udgifter til alle møder, som afholdes i provstiregi.
Udgiften godtgøres det enkelte menighedsråd på
baggrund af fremsendt opgørelse over udgifter.
 
Beløbet der skal tillægges budgettet skal besluttes.
 
 
Foreløbige prognoser:
 
Halsnæs Kommune - Foreløbig prognose af 28-07-
2020.
 
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.311.022.000
Beregnet provenu ved uændret skat (0,85%)
36.643.687
Forventet mellemværende primo 2021 1.083.767
 
 
Gribskov Kommune - Foreløbig prognose af 12-08-
2020.
 
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.
 
I 2021 vil staten trække 2.225 (I 1.000 kr.) i kirkeskatten

PUK budgettet:
Iht. PU 06-07-2020, tillægges PUK budgettet kr.
30.000 på konto 224011 Udvikling, etabl. m.v. - til
godtgørelse af MRs udgifter for de møder der
afholdes i provsti-regi, som indtil videre har været
afholdt af kirkekassen. 
Det drejer sig om Formandsmøder, Præstekonventer
og Forberedende budgetmøder.
 
 
Regulering af for meget påførte renter på
stiftsmiddellån.
Følgende kirkekasser ses på den fælles
budgetoversigt af 28-07-2020 fratrukket for meget
påførte renter:

Helsinge,  kr. 10.713
Vinderød, kr.  2.500

Reguleringen er sket på baggrund af modtaget KAS
udskrift fra stiftet.
De berørte MR er orienteret ved mail af 15-07-2020.



pga selvbudgettering i 2018. Her fik vi udbetalt for meget i
kirkeskat.
Kirkens tilgodehavende efter denne regulering vil være 151
(i 1.000 kr.)
 
 
Det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i
2021 er 6.040.856 (i 1.000 kr.)
(Kommunen skal vælge enten statsgaranti eller
selvbudgettering. Det forventes at der vælges statsgaranti.
Men kan ikke siges med sikkerhed pt.)
 
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2020,
hvor den er 0,85%.
 
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 51.347 (i 1.000 kr.)

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde FRV
20200706

2 - Kirke-skoletjenestens afholdelse af årligt
repræsentantskabsmøde

Forslag om at vende tilbage til Kirke-skoletjenestens
gamle ordning med selvstændigt årligt
repræsentantskabsmøde. 
Såfremt de sidste to års procedure følges, bør Kirke-
skoletjenestens vedtægt fornyes.

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-
skoletjenesten (2019 - 19031)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-
skoletjenesten (2019 - 19031)

Bilag:
SV Til KST-formand og provst om evt. ændring af
budgetsamrådene til tidligere måde (STPR F2
986187), VEDTÆGT Frederiksværk_skoletjeneste af
02-04-2008 underskrevet, Referat fra stormødet -
31102007.doc, ERKs svar af 17-08-2017 på - Hvorfor
sammenlægning af repr.skabsmøde og
budgetsamråd, Offentlig budgetsamråd Gribskov i
2015 - referat (Læs under bemærkninger til
fællesoversigten)

Provstiudvalget indstiller at gå tilbage til den gamle
ordning. 

3 - Underskrifter på tidligere referater bringes i
orden

Referaterne fremlægges til underskrift på mødet.

Foretaget.



4 - Eventuelt
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Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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