
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20201124 - d. 24-11-2020 kl. 18:30 til 20:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - MR Endeligt budget 2021

MR Endeligt Budget 2021
Kirkekassernes endelige budgetter 2021 fra
Økonomiportalen til PUs behandling/godkendelse.
Herunder Områdeorganistordningen og
Kirkeskoletjenesten.
 
Ved udsendelse af dagsorden er der følgende
mangler i Dataarkivet:
 
1 kirkekasse mangler aflevering af endeligt budget:
Mårum
 
8 kirkekasser mangler godkendelsesreferat fra MRs
behandling af endeligt budget:
Annisse
Gilleleje
Græsted
Ramløse
Tibirke
Valby
Ølsted
 

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

Bilag:
Aktdokument

Med hensyn til legaliteten af de afleverede Endelige
budgetter finder provstiudvalget intet at bemærke i
forhold til de udmeldte rammer, for så vidt de
menighedsråd der mangler referat i Dataarkivet
under "Budget, menighedsråd", ingen bemærkninger
har til budgetterne, samt får de manglende referater
bragt i orden inden årets udgang.
 
Provstiudvalget har ved gennemgang af budgetterne
noteret sig følgende bemærkninger til det enkelte
menighedsråd:
 
Kirke-skoletjenesten:
- Godkendt uden bemærkninger.
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen

Annisse:
- Godkendt med følgende bemærkning under
forudsætning af, at menighedsrådet ikke har haft
bemærkninger til budgettet.
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.

Blistrup:
- Godkendt med følgende bemærkning
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.

Esbønderup:
- Godkendt med følgende bemærkning.
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen

Gilleleje:
- Godkendt med følgende bemærkning under
forudsætning af, at menighedsrådet ikke har haft
bemærkninger til budgettet.
Bilag 1 mangler forbrug af frie midler kr. 25.423,



hvorfor budgettet viser underskud i stedet for
"Forbrug af frie midler".

Græsted:
- Godkendt under forudsætning af, at
menighedsrådet ikke har haft bemærkninger til
budgettet.

Helsinge:
- Godkendt uden bemærkninger.
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen
 
Mårum:
Intet budget modtaget!
- Menighedsrådet skal være opmærksom på, at
såfremt kirkekassen ikke har afleveret, og
provstiudvalget ikke har behandlet, kirkekassens
tilrettede endelige budget 2021 inden d. 31-12-2020,
må kirkekassen i 2021 alene anvende de for driften
strengt nødvendige udgifter, indtil et PU-godkendt
budget foreligger.
- Provstiudvalgets formand bemyndiges til at
behandle kirkekassens budget når det modtages.

Ramløse:
- Godkendt med følgende bemærkning under
forudsætning af, at menighedsrådet ikke har haft
bemærkninger til budgettet.
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.

Søborg, herunder Områdeorganistordningen:
- Godkendt med følgende bemærkning
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet i
kirkekassens budget.

Tibirke:
- Godkendt med følgende bemærkning
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.

Valby:
- Godkendt under forudsætning af, at
menighedsrådet ikke har haft bemærkninger til
budgettet.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen

Vejby:
Som det fremgår af PU referat af 29-10-2020
anerkender provstiudvalget at der er sket en fejl, og
tilfører Vejby kirkekasse det manglende beløb, kr.
275.996 til afdrag på stiftsmiddellån pr. 01-06-2021.
- Godkendt med følgende bemærkning.
Målsætninger bedes udfyldt fremadrettet.



Villingerød:
Feriefondsmidlerne kr. 32.815,00 er ikke fratrukket i
driften, finansielle poster, hvorfor resultatet bliver
negativt.
Budgettet bedes afleveret på ny.
Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved
behandlingen

Frederiksværk-Vinderød:
- Godkendt uden bemærkninger.
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

Kregme:
- Godkendt uden bemærkninger.

Melby:
- Godkendt uden bemærkninger.

Torup:
- Godkendt uden bemærkninger.
Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen

Ølsted:
- Godkendt under forudsætning af, at
menighedsrådet ikke har haft bemærkninger til
budgettet.
 

2 - PUK Endeligt budget 2021

PUK Endeligt budget 2021 til godkendelse.
 
Afleveret endeligt budget er d. 27-10-2020 udsendt
til PU på separat mail i F2 Touch.
 
- Såfremt der er rettelser til PUK endeligt budget skal
det på mødet tilrettes i Brandsoft, og genafleveres
fra Økonomiportalen.
- I referatet skal indsættes stempelteksten fra det
afleverede endelige budget.

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

Bilag:
Aktdokument

PUK endeligt budget 2021 afleveret d. 02-10-2020
blev godkendt med stempeltekst:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 02-10-
2020 16:15

3 - PUK revideret Regnskab 2019 - samt
Kirkeskoletjenesten

PUK revisionsprotokollat 2019 til provstiudvalgets
behandling.

Intet modtaget i Dataarkivet endnu. Behandling af
revisionsprotokollat udsættes til næste møde.
 
Regnskabserklæring blev underskrevet.



 
Ved udsendelse af dagsorden er kun lavet udkast til
protokollat.
 
(ingen bilag på dagsorden)

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

Bilag:
blank sagsakt

4 - PUK pulje Etabl. udvikl. m.v. - Sognepræst
ansøger tilskud til Christianiacykel

Brev af 26-10-2020. Vejby-Tibirkes sognepræst
ansøger tilskud til dækning af restbeløb for
Christianiacykel.
 
Udgift i alt kr. 43.800, hvoraf de kr. 40.000 er dækket
af hhv. Støtteudvalget, Tibirke MR og foreningen
Musik i Lejet.
Der ansøges dækning af restbeløbet kr. 3.800 via
provstiudvalgets konto for Udvikling, Etablering m.v.
i provstiet.

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet
(2018 - 8760)

Bilag:
ansøgning til PUs udviklingsfond - Ulrik Pilemand,
Faktura_7827, Faktura_407904, Ansøgning til
Støtteudvalget v, Helsinge PU udviklingsfond

Tilskud kr. 3.800 bevilges fra udviklingspuljen.
 

5 - Frederiksværk-Vinderød MR - §7a, stk. 2
dækning kloak i Vinderød præstegård

Mail af 26-10-2020. Frederiksværk-Vinderød MR
oplyser at Forsikringsenheden ikke dækker skaden
ifm. opstigende vand fra kloak under Vinderøde
præstegård og konfirmandstue.
 
PU beslutning af 08-09-2020:
"For så vidt det er en skade, regner man med, at der
søges forsikringsdækning. Skaden dækkes dersom
der ikke kan opnås forsikringsdækning.
Selvrisiko dækkes ikke af §7a. stk. 2."
 
Tekst fra ansøgningen behandlet d. 08-09-2020,

Der afventes fremsendt dokumentation for betaling,
hvorefter beløbet overføres til Frederiksværk-
Vinderød kirkekasse via §7a, stk 2.



v/brev af 20-08-2020:
"Anmodning om dækning af uforudsete udgifter.
I kælderen under konfirmandlokalerne i Vinderød er
der opstået et problem med opstigende kloakvand.
Problemet er tiltaget i den seneste tid med de større
regnmængder. Ved regnskyl flyder kloakvandet ud
på gulvene i kælderen, og beskadiger dermed de
ting, der er placeret her. For at få udbedret
skadeårsagen, har vi haft teknisk bistand på, og
fejlen udbedres ved, at der skal monteres et
højtvandslukke i en ny brønd i terrænet.
Omkostningerne til udbedringen andrager som et
overslag 85.000 kr. incl. 25% moms, hvis det kan
gennemføres som planlagt. Da der blandt andet er
toiletter og arkiv i kælderen, har det stor betydning,
at fejlen hurtigt udbedres. Vi anmoder om Provstiets
dækning under 3U af omkostningerne til arbejdets
hurtige gennemførelse."

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

Bilag:
Forsikringsdækning, 200423 - afgørelse
forsikringsenheden vand i kælder vinderød

6 - Ølsted MR - Ansøger §7a, stk. 2 til værnemidler
m.v.

Brev af 03-11-2020. Ølsted MR ansøger udgifter til
værnemidler m.v. dækket via §7a, stk. 2. I alt kr.
4.691,25.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ølsted MR (2018 - 12805)

Bilag:
SMF 22020110311280

Afvises. Henvises til drift.
 
For nuværende dækkes ekstra udgifter sfa. Covid-19
ikke af 5% midlerne.
Provstiudvalget er af den opfattelse at der er
dækning for udgifterne i driften sfa. sænket
aktivitetsniveau.

7 - Villingerød MR - Ansøger konvertering til Etabl.
og beplantning af anlæg og handicapvenlige
adgangsveje

Brev af 05-11-2020. Villingerød MR Ansøger
konvertering fra Nyt varmeanlæg. Projekt er afsluttet
primo 2020.
Oprindelig bevilling var på kr. 800.000.
Heraf er tidl. konv. kr. 32.250 til mindesten på
kirkegården.

Konvertering godkendt til handicapvenlig adgangsvej
samt beplantning af anlæg.
Dokumentation for den samlede udgift bedes
fremsendt når færdiggjort.



Resterende anlægsbeløb kr. 113.402 ansøges
nu konverteret til Etablering og beplantning af anlæg
og handicapvenlige adgangsveje.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Villingerød MR (2019 - 6112)

Bilag:
Scan0529

8 - Blistrup MR - Ansøger konvertering af overskud
fra Renovering kirken

Mail af 30-10-2020 med brev af 29-10-2020. Blistrup
MR Ansøger konvertering fra Renovering kirken til
Udskiftning-etablering af belysning på kirkegården.
 
I brev af 03-03-2020 til PU, oplyste MR at uforbrugte
anlægsmidler til Renovering af kirken var kr.
301.848, samt at MR var igang med reparationer af
bemaling af kirkens bænke og af kirkens murværk.
Ved at lade midler fra det uforbrugte anlægsbeløb til
dækning af nævnte arbejder tilgå kirkekassens frie
midler, kunne reparationerne betales heraf.
 
MR oplyser at udgift for reparationerne beløb sig til
kr. 44.499,25.
 
MR ansøger nu restbeløbet fra Renovering af kirken,
i alt kr. 257. 348,75, konverteret til
Udskiftning/etablering af belysning på kirkegården.
 
 
Info. til punktet:
- Udskiftning/etablering af belysning på kirkegården,
til kr. 248.000, blev afvist ved behandling af
synsrapporter i 2019. 
- Ønsket blev afsynet på provstesyn i 2020 under
"Ældre mangler".
 
Se evt. derudover PU ref. af 28-04-2020 og 18-02-
2020.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:
2020-10-29 brev til PU fra Blistrup MR

Afvises.
Kr. 257.348,75 godkendes konverteret til
ekstraordinært afdrag på Renovering af kirken inden
udgangen af 2020.
 
Dokumentation for indbetaling afventes fremsendt.



9 - Blistrup MR - Ansøgning om nyt pibeorgel til
kirken

Brev dateret 15-10-2020. Blistrup MR ansøger nyt
orgel til kirken. Ansøgningen er ej indsendt via
Byggesag, da systemet ikke virkede.
 
Ansøgningen er vedlagt:
- Referat konsulentrunde 10-09-2020 - Blistrup kirke
- Økonomisk oversigt oktober 2020
- Volumenundersøgelse af nyt orgel 23-10-2020
Elgaard
- KM orgelkonsulent udtalelse 09-09-2020
 
Anslået pris inkl. moms kr. 4.995.162.
 
Til info.:
Provsten har d. 07-10-2020 haft et forberedende,
uformelt møde med formanden for Blistrup
menighedsråd, Inge Askgaard og organist Finn Evald.

Sager:
Kirke Blistrup - Nyt orgel (2019 - 23063)
Kirke Blistrup - Nyt orgel (2019 - 23063)

Bilag:
Aktdokument, ansøgning om pibeorgel Blistrup mr
15-10-2020, referat konsulentrunde 10-09-2020 -
Blistrup kirke, økonomisk oversigt oktober 2020, KM
orgelkonsulent udtalelse 09-09-2020,
volumenundersøgelse af nyt orgel 23-10-2020
Elgaard, følgebrev Blistrup mr 15-10-2020, Notat fra
møde på provstikontoret om orgelsag i Blistrup
20201007

Videresendes til stiftet med anbefaling.
Finansiering er ikke anvist for nærværende, men
forventes finansieret via stiftsmiddellån.
 
Det forventes at sagen parrallelt indberettes i
Byggesag.

10 - Vejby MR - Nyt tag på kirken

Mail af 15-11-2020. Vejby MR fremsender
forespørgsel til PU om Udskiftning af Vejby kirkes tag
skal i licitation.
Tilbud/overslag fra arkitektfirma med bud på
arkitektarbejdets indhold og honorarets størrelse,
samt beskrivelse af Vejby kirke, fra Danmarks Kirker,
Frederiksborg amt, er vedhæftet mailen.
 
(Beskrivelse af Vejby kirke, fra Danmarks Kirker,
Frederiksborg amt, er ikke vedhæftet dagsorden som
bilag.)
 
Arkitektfirmas tilbud/overslag for rådgiverhonorar til
1. etape af projekt for tagomlægning Vejby Kirke, til
og med licitation:

Provstiudvalget ønsker en tilstandsrapport over
Vejby kirkes tag udarbejdet, inden der kan tages
videre stilling i sagen.
 
Der henvises desuden til provstiudvalgets beslutning
af 08-09-2020, der afventes fortsat et konkret udspil
alene for kirkens tag.



Tilbud/overslag er givet ud fra oplysninger om,
at det drejer sig om nyt tag over kirkeskibet og over
kapel i nord og våbenhus i syd, herunder
tagværksistandsættelser, nye lægter og nyt tegltag,
eventuelt med undertag om det tillades, samt om
nye tagrender og nedløb.
Tilbud/overslag er foretaget uden at have besigtiget
kirken, men ud fra fotos samt tegninger i
Kirkeværket.
 
 
Info. fra PU referat 08-09-2020:
For det fremsendte samlede materiale for
Klimaskærm blev besluttet at man afventer et
konkret udspil fra Vejby Menighedsråd alene for
kirkens tag.
Det øvrige projekt udskydes indtil videre.
Projektet skal indsendes via det nye Byggesag
system.

Sager:
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)

Bilag:
VS Vejby Kirke, Vejby Kirke - Arkitekthonorar projekt

11 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Kirkegårdsvedtægt til PUs godkendelse

Mail af 13-11-2020. Frederiksværk-Vinderød
fremsender Kirkegårdsvedtægt af 15-05-2020
underskrevet af MR d. 11-11-2020 til
provstiudvalgets behandling/godkendelse.

Sager:
Vedtægt Frederiksværk-Vinderød Kirkegårdsvedtægt
-udvalg m.v. (2020 - 33416)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægt, vedtægt VK kirkegård 2020
underskrevet

Godkendt.
 
Når underskrevet af provstiudvalgets formand
uploades kirkegårdsvedtægten til GIAS af
provstikontoret.

12 - Stift til PU - Omklassificering af kirkefunktionær

Orienteringspunkt:
 
Ved brev af 11-11-2020 informerer stiftet om
omklassificering af kirkefunktionær med
tilbagevirkende kraft pr. 01-04-2019.
 
(Se evt. F2 Touch, akt 1 på sagsnummeret.)

Taget til efterretning.



Sager:
Kirkefunktionærer FRV - Omklassificering pr. 1. april
2019 (2020 - 33292)

Bilag:
Aktdokument

13 - Stiftets konsulentrunde d. 3. og 18. marts 2021

Orienteringspunkt:
 
DAP af 02-11-2020. Stiftet oplyser om
konsulentrunde d. 3. og 18. marts 2021.

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2021 - FRV (2020 - 31978)

Bilag:
Konsulentrunde den 3. og 18. marts 2021

Ønsker til stiftets konsulentrunde fremsendes til
provstikontoret på
frederiksvaerk.provsti@km.dk senest d. 5. januar
2021, af hensyn til provstiudvalgets behandling.
 

14 - LM-Personalekonsulentordning Fase 2

Orienteringspunkt:
 
Vejby MR har tilsluttet sig aftalen via MR referat af
21-10-2020.
 
 
Referat fra LMs Fase 2 opstart møde d. 02-11-2020:
Landsforeningen af
Menighedsråds personalekonsulenter har udsendt
referat til menighedsrådene fra Fase 2 opstart mødet
d. 02-11-2020.
 
Uddrag fra referatet:
"I modtager en årlig statusrapport, hvor vi
opsummerer det år der er gået og et nyt tilbud om
en videreførelse af ordningen. Der skal løbende
tages stilling til ordningen på budgetsamråd for det
efterfølgende budgetår."
 
"Følgegruppe
Vi foreslår, at der nedsættes en følgegruppe af 5-6
personer fra sognene. Det giver mulighed for
løbende sparring omkring ordningen og temaer til
fyraftensmøder, så den bliver så anvendelig for jer
som muligt.
Det blev aftalt, at følgegruppen bliver nedsat på
førstkommende formandsmøde den 11. februar

Taget til efterretning.

mailto:frederiksvaerk.provsti@km.dk
mailto:frederiksvaerk.provsti@km.dk


2021.
 
Der blev vedtaget følgende principper for
medlemskab af følgegruppen: Den bør bestå af
medlemmer fra de menighedsråd, der gør brug af
ordningen og ved, hvad der rører sig, samt af både
formænd og kontaktpersoner og af medlemmer fra
både små og store sogne.
Følgegruppen mødes i forlængelse af
fyraftensmøderne.
 
Fyraftensmøder
Som led i ordningen er der aftalt 1-2 fyraftensmøder
i løbet af året, hvor der er mulighed for at få viden
og have et netværk, hvor der kan deles gode
erfaringer."

Sager:
Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent Fase 2 -
foreløbig løbetid 2020-2021 (2020 - 24842)

Bilag:
Referat af møde om opstart af
personalekonsulentordningen i Frederiksværk
provsti den 2

15 - Kregme MR - Indv. og udvendig revne i
kirkeskibet

Orienteringspunkt:
 
Brev af 29-10-2020 fra Kregme MR med vedlagt
rapport af 20. oktober 2020 er videresendt til
Stiftsøvrighedens behandling. 
Ved Stiftets afgørelse, Sagsnr. 2020 - 13692-28 af 16.
oktober 2020, er der taget afsæt i en rapport fra
Rådgivende ingeniør Eduard Troelsgård af 11. august
2020.
Menighedsrådets opfølgning fremsendt ad
tjenestevejen til Stiftet d. 12. oktober 2020, med
Revideret rapport A af 7. september 2020 har
krydset Stiftets afgørelse.
Af Kregme MRs brev fremgår at menighedsrådets
ingeniør Arne Pedersen har afklaret de deraf
opståede misforståelser med Det kgl.
Bygningsinspektorat jf. den vedlagte rapport.

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

Bilag:
Til Helsingør Stift, Revne stift III okt. 20, Rapport af

Taget til efterretning.



20. okt. 20

16 - Nationalmuseets besigtigelse - Historisk
inventar Gilleleje Kirke

Orienteringspunkt:
 
Mail af 26-10-2020. Helsingør Stift fremsender
Nationalmuseets besigtigelsesrapport over historisk
inventar i Gilleleje kirke af 25-10-2020.

Sager:
Gilleleje kirke - Historisk inventar (2020 - 30737)

Bilag:
Gilleleje Kirke

Taget til efterretning.

17 - Eventuelt
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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