
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20201208 - d. 08-12-2020 kl. 18:30 til 20:15
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Afbud: Else Rosenlund Korsholm

 

Mødepunkt Referat

1 - MR Kvartalsrapporter 3. kvt. 2020

Kirkekassernes kvartalsrapporter for 3. kvartal 2020
er til behandling.
 
Uddrag fra:
VEJ nr 10205 af 30/11/2016. Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.
5.2. Bogholderi og rapportering
...... Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er
sammenholdt med budgettet, fremsendes til
menighedsrådet/provstiudvalget så betids, at
rådet/udvalget senest 2 måneder efter kvartalets
udløb kan behandle kvartalsrapporten på et
menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde.
Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende
til regnskabsskemaets oversigtsdel. Et eksemplar af
kvartalsrapporten sendes til
provstiudvalget/stiftsøvrigheden senest 2 måneder
efter kvartalets udløb.
Provstiudvalget/stiftsøvrigheden kan beslutte at
sende et eksemplar af kvartalsrapporten til
provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne
grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens
forvaltningstilsyn og provstirevisors
forvaltningsrevision.
 
(bilag udsendes separat)

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

Bilag:
Aktdokument

Pr. 07-12-2020 manglede rapporter fra:
Esbønderup
Helsinge
Mårum
Tibirke
Vejby
Melby
 
Bemærkninger til kvartalsrapporter 3. kvartal 2020:
 
Ingen bemærkninger.



2 - PUK Kvartalsrapport 3. kvt. 2020

Til godkendelse, PUK kvartalsrapport 3. kvt. 2020.

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

Bilag:
Kvartalsrapport 2020 PUK 3. kvt.

Godkendt.

3 - MR reviderede regnskaber 2019 - Udeståender

Breve om udeståender er sendt til de berørte
menighedsråd d. 20-11-2020.
 
Brev inkl. delreferat er efter sidste PU møde sendt
til de kirkekasser som manglede overførsel af deres
referat fra MRs behandling i Dataarkivet. Det drejer
sig om kirkekasserne:
 
Blistrup - Er nu i orden
Esbønderup - Er nu i orden
Gilleleje - Er nu i orden
Græsted - Er nu i orden
Kregme - Er nu i orden
Villingerød - Er nu i orden
 
Ølsted - Mangler fortsat
 
 
Brev inkl. delreferat er efter sidste PU møde sendt
til de kirkekasser, hvor regnskabsføreren på
tidspunktet for provstiudvalgets behandling, kun
havde fået Udkast til gennemsyn, og kirkekassen
derfor mangler behandling af protokollat og
overførsel af referat fra MRs behandling i
Dataarkivet. Det drejer sig om kirkekasserne:
 
Annisse - Revisionsprotokollat er til behandling af PU
Ramløse - Revisionsprotokollat er til behandling af
PU
Frederiksværk-Vinderød - Revisionsprotokollat er til
behandling af PU
 
Mårum - Fortsat intet Revisionsprotokollat at se i
Dataarkivet
 
 
Brev er efter sidste PU møde sendt til de
kirkekasser der manglede revideret regnskab 2019.

Søborg:
Menighedsrådsformanden bedes kontakte
provstirevisor og få afklaret udeståenderne.
 
Vejby:
Menighedsrådsformanden bedes kontakte
provstirevisor og få afklaret udeståenderne.
 
 
Annisse:
Godkendes uden bemærkninger.
 
Helsinge:
Godkendes såfremt menighedsrådet ingen
bemærkninger har til protokollatet.
 
Ramløse:
Godkendes uden bemærkninger.
 
Frederiksværk-Vinderød:
Godkendes med revisors bemærkninger.
 
 
Ølsted MR:
Erindres om overførsel af MRs godkendelsesreferat.



Det drejer sig om kirkekasserne:
 
Helsinge - Revisionsprotokollat er til behandling af
PU
 
Søborg - Fortsat intet Revisionsprotokollat at se i
Dataarkivet
Vejby - Fortsat intet Revisionsprotokollat at se i
Dataarkivet
 
 
(De modtagne revisionsprotokollater fremsendes
separat til PU)

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

Bilag:
blank sagsakt

4 - PUK revideret Regnskab 2019 - samt Kirke-
skoletjenesten

PUK revisionsprotokollat 2019 til provstiudvalgets
behandling.
 
Punktet blev udsat på sidste møde da
revisionsprotokollatet endnu ikke var modtaget i
Dataarkivet. 

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

Bilag:
PUK Revisionsprotokollat 2019, PUK
Revisionsprotokollat 2019 påtegning

Provstirevisors bemærkninger, punkt:
 
3) Den udførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger af en sådan væsentlighed eller
karakter, at det vil komme til udtryk i vores
revisionspåtegning på regnskabet.
 
6) I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at
et køb af et 3 års abonnement hos ChurchDesk ikke
er periodiseret over årene 2019 - 2021 men
udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret 2019. Efter vores
opfattelse burde DKK 82.875 af beløbet været
periodiseret og udgiftsført i årene 2020 og 2021.
Årets resultat for 2019 og de frie midler ultimo 2019
er derfor for lave med beløbet.
 
Provstiudvalget tager revisors bemærkninger til
efterretning. 
 
Revisionsprotokollat godkendt for PUK regnskab:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Regnskab 2019, Afleveret d. 28-04-2020 19:56

5 - MR Endeligt budget 2021 - Udeståender

Kirkekassernes endelige budgetter 2021 fra
Økonomiportalen til PUs behandling/godkendelse,
for de kirkekasser hvor der på sidste møde var
udeståender i Dataarkivet ved behandling af MRs
endelige budgetter d. 24-11-2020.
 

Endeligt budget behandlet for:
 
Mårum:
Med hensyn til legaliteten af det afleverede Endelige
budget er intet at bemærke i forhold til den
udmeldte ramme.
- Provsten har på vegne af provstiudvalget godkendt
budgettet med følgende bemærkning. Målsætninger



- Manglede endeligt budget i Dataarkivet for 1
kirkekasse:
Mårum - Endeligt budget er modtaget til
provstiudvalgets behandling.
 
- Ny aflevering af Endeligt budget for 1 kirkekasse:
Villingerød - Bliver forsinket grundet
systemproblemer. 
 
- Manglede MR godkendelsesreferat i Dataarkivet
for følgende kirkekasser:
Annisse
Gilleleje
Græsted 
Ramløse
Valby 
Ølsted
 
(budget udsendes separat til PU)

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

Bilag:
Aktdokument

bedes udfyldt fremadrettet.
 
 
Forsinket ny aflevering af Endeligt budget:
 
Villingerød: 
Provstiudvalget tager oplysningen om
systemproblemer til efterretning.
 
Ved mail af 07-12-2020 oplyser menighedsrådet at
budgettet nu er rettet. Der medsendes en
budgetversion som ikke er "Afleveret" fra
Økonomiportalen.
Provstiudvalget afventer et nyt "Afleveret" budget
fra kirkekassen til godkendelse.
Provstiudvalgets formand bemyndiges til at
behandle kirkekassens budget når det modtages.
 
Villingerøds regnskabsfører tilbydes hjælp med
retablering.
 
Selv om budgetrettelsen "kun" drejer sig om
fjernelse af kirkekassens beløb
til Feriefondsmidlerne, der ikke må optræde som
underskud på driften, men som fortsat skal optræde
på bilag 5, skal menighedsrådet dog være
opmærksom på, at såfremt kirkekassen ikke har
afleveret, og provstiudvalgets formand 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.
 
Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandlingen.

 
Fortsatte udeståender ifm. MRs
godkendelsesreferater i Dataarkivet:
Annisse MR - Referat uden underskrifter bedes
erstattet af underskrevet referat.
 
Gilleleje MR - Forkert referat ses. Korrekt referat
bedes lagt i Dataarkivet.
 
Ramløse MR - Referat uden underskrifter bedes
erstattet af underskrevet referat.
 
Ovenstående erindres om udeståenderne.

6 - Kregme MR - Ønsker møde m. PU vedr.
kirkegårdsmuren

Brev af 19-11-2020. Kregme MR har ønske om et

2 repræsentanter fra Kregme MR indbydes til at
mødes med PU på dets næste møde den 19. januar
2021.
 



møde med repræsentanter for provstiudvalget for at
sikre overblik og fremdrift i sagen.
Menighedsrådet har fortsat ønske om
provstiudvalgets rådgivning som anmodet om i brev
af 16. oktober, selv om sagen også skal indsendes via
Byggesag.
 
Info. til punktet:
Byggesag erstatter de tidligere oprettelse af sager i
journalsystemet, og vil indeholde samme
materiale/korrespondance som tidligere - inkl.
korrespondancen ml. MR og provsti.
Kun relevante akter på en Byggesag sættes af
provstiet til stiftets behandling.

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)

Bilag:
Kirkemur henv. om møde med PU, Kregme ref
20201112, Delreferat fra møde PU FRV 20201029

Byggesag erstatter de tidligere oprettelse af sager i
journalsystemet, og vil indeholde samme
materiale/korrespondance som tidligere - inkl.
korrespondancen ml. MR og provsti.
Kun relevante akter på en Byggesag sættes af
provstiet til stiftets behandling.

7 - Blistrup MR - MRs bemærkninger til
kg.konsulents udtalelse af 11-10-2020

Brev af 23-11-2020. Blistrup MR fremsender sine
bemærkninger til kirkegårdskonsulents udtalelse af
11-10-2020 vedr. kirkegårdens stier og veje.
 
Info:
Kirkegårdskonsulentens udtalelse blev behandlet af
PU d. 29-10-2020. Delreferat ses som bilag.

Sager:
Kirkegård Blistrup - Udbedring af stier og veje evt.
med fast belægning (2019 - 8471)
Kirkegård Blistrup - Udbedring af stier og veje evt.
med fast belægning (2019 - 8471)

Bilag:
2020-11-23 brev til PU fra Blistrup MR, Delreferat fra
møde PU FRV 20201029

Provstiudvalget ønsker yderligere oplysninger i
sagen. Sker ved kontakt fra provsten.

8 - Vejby MR - Tilstandsrapport for Kirkens tag samt
forespørgsel

PU noterer sig at der er findes en tilstandsrapport
indeholdt i det fremsendte synsmateriale fra 14.
april 2020 indeholdt i synsrapport fra 2020.



Genbehandling af Vejby MRs mail af 15-11-2020,
forespørgsel i forbindelse med licitation, samt
behandling af mail af 27-11-2020; Vejby MR-
formand præciserer sin forespørgsel.
 
Info:
På PU mødet d. 24. november 2020 blev MR bedt om
fremsendelse af tilstandsrapport for kirkens tag, da
denne ikke blev fremsendt sammen med MRs
forespørgsel.
Imidlertid findes Tilstandsrapport af 14. april 2020
for Vejby kirkes tag mellem Vejbys fremsendte bilag
fra kirkekassens syn i 2020, hvorfor MRs forespørgsel
nu genbehandles.
 
Mail af 15-11-2020. Vejby MR forespørger om
licitation ifm. udskiftning af Vejby kirkes tag.
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:
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)
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)

 
Menighedsrådet skal følge vejledningen iflg.
Håndbøger.
Sagen bedes startet i Byggesag.



Bilag:
Aktdokument, Vejby kirke. Tilstandsvurdering af
udvendige facader og tag. Med budget, VS Vejby
Kirke, Vejby Kirke - Arkitekthonorar projekt,
Frederiksborg_1280-1313, Til Vejby MR Svar på
forespørgsel om licitation, Delreferat fra møde PU
FRV 20201124, Sv Til Vejby MR Svar på forespørgsel
om licitation (STPR F2 1175907)

9 - Helsinge MR - Ansøger refusion for
børnekonfirmandhold

Brev/mail af 30-11-2020. Helsinge MR ansøger
refusion for afholdte børnekonfirmandhold i 2018
samt 2019.
 
Forplejning samt udgift til konfirmandlærer udgør:
2 hold i 2018, i alt kr. 39.547,60
2 hold i 2019, i alt kr. 35.619,03

Sager:
PUK pulje - Refusion for børnekonfirmandhold (2018
- 11762)

Bilag:
Frederiksværk Provsti refusion 2018 2019

Refusion godkendt. Beløbene overføres til
kirkekassen.
For 2 hold i 2018, i alt kr. 39.547,60
For 2 hold i 2019, i alt kr. 35.619,03
 
Ovenstående bevilges idet PU bemærker at sådanne
ansøgninger bør fremkomme umiddelbart efter at
den konkrete udgift er afholdt, d.v.s. når sidste
udbetaling til børnekonfirmandunderviseren i den
konkrete undervisningssæson er foretaget.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.

10 - Helsinge MR - Ansøger §7a, stk. 2 ifm.
konfirmationer under Covid-19

Brev af 29-11-2020. Helsinge MR ansøger dækning af
ekstraordinære udgifter og ekstra personale ved
afholdte udendørs konfirmationer.
 
Uddrag af tekst:
"Vi søger om dækning af ekstraordinære uforudsete
udgifter for 42.347,80 kr. i forbindelse med
afholdelse af konfirmationer den 30. august, 5.
september og 6. september 2020. Pga. COVID-19-
restriktioner var vi tvunget til at afholde
konfirmationerne under andre rammer, hvilket
påførte os betydelige ekstra udgifter de pågældende
dage."
 
"Vi forventer ikke, at kirkekassen kan afholde
udgiften inden for budgetrammen, selv om COVID-
19-perioden på andre områder har medført et lavere
aktivitetsniveau. I 2020 lider vi stadig under en
gammel budgetfejl, hvor indtægterne til kirkegården
er meget overvurderet."

Bevilges idet PU udviser forståelse for de givne
muligheder i forhold til Helsinge sogns mange
konfirmandhold, herunder at ca 30% af
konfirmanderne kommer fra andre sogne i provstiet
(Helsinge Realskole)
 
Kr. 42.347,80 overføres til kirkekassen.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.



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

Bilag:
Helsinge til PU - Ansøgning 5% midler

11 - Ølsted MR - Forespørger til afslag på §7a, stk. 2
ansøgning

Mail af 29-11-2020. Ølsted MR forespørger til afslag
på §7a, stk. 2 ansøgning af 03-11-2020 om dækning
af udgifter til værnemidler kr.
4.691,25.
 
PU beslutning af 24-11-2020:
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.

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

Bilag:
Sv Til Ølsted MR Afslag vedr. værnemidler (STPR F2
1176264)

PUs afgørelse fra mødet den 24. november
fastholdes, beløbets størrelse taget i betragtning, og
med den dér angivne begrundelse.
 
Opfattelsen af hvad der er blevet sagt på et møde i
efteråret må bero på en misforståelse fra en af
siderne.

13 - Torup MR - Ansøger konverteringer

Brev af 26-11-2020. Torup MR ansøger konvertering
fra afsluttede anlægsarbejder i alt kr. 85.356.
 
Overskuddene ønskes anvendt til hhv:
- KGK projektering af nye graverfaciliteter
- TOPG renovering af køkken
- STRG renov. flygel
Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

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

Bilag:
Ansøgning om overførsel 2020-2

Konverteringer bevilges som ansøgt.

14 - Helsinge MR - Ansøger konvertering samt Konvertering bevilges som ansøgt.



ophævelse af prohibitivpåtegning

Mail af 26-11-2020. Helsinge MR ansøger
konvertering af kr. 215.151,25 fra opsparing
Kampestensmur. Opgørelse af opsparing samt
udgiftsbilag for udført arbejde er vedlagt.
 
Ansøgningstekst:
"Ved nærværende ansøges om
frigivelse/konvertering af opsparing kr. 215.151,25
(andel) til anvendelse på kirkegården.
Opsparingen er mere end 20 år gammel og foretaget
med henblik på renovering af kampestensmur nord
for Helsinge kirke. Muren står dog stadig nogenlunde
intakt, hvorfor menighedsrådet fandt det betimeligt,
at anvende en del af midlerne til renovering af et
antal trappeafsatser syd for kirken, som var i kraftigt
forfald og direkte farlige at færdes på for
kirkegårdens gæster. Samtidig blev
adgangsforholdene til gravene i området gjort
handicapvenlige, ligesom tilgangen for
gravemaskiner og udbæring af kister er blevet
væsentlig forbedret.

Sagen er senest behandlet og godkendt på
menighedsrådets møde  d. 25. november 2020."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Helsinge MR (2018 - 12815)
Regnskab - Prohiberede kontis generelle ophævelse
- Helsinge MR (2020 - 34913)

Bilag:
Frigivelse af prohiberede midler, PU ansøgning
frigivelse af opsparing - bilag

15 - Helsinge MR - Ny kirkegårdsvedtægt

Mail af 26-11-2020. Helsinge MR fremsender ny
kirkegårdsvedtægt af 28-10-2020 til provstiudvalgets
godkendelse.

Sager:
Vedtægt Helsinge Kirkegårdsvedtægt -udvalg m.v.
(2020 - 34895)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægt, Kirkegårdsvedtægt Helsinge
underskrevet

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



16 - Stiftets konsulentrunder marts 2021 - Ønske

Mail af 27-11-2020. Esbønderup MR har fremsendt
ønske om deltagelse på stiftets konsulentrunde i
marts 2021. Dog mangler en beskrivelse af projektet.
 
Provstikontoret har anmodet om fremsendelse
af oplysninger om, hvad det drejer sig om og
baggrund for ønsket.
 
Uddrag af Stiftets konsulentrunde brev:
"Menighedsrådet sender – via provstiudvalget - en
beskrivelse af projektet ind til stiftsadministrationen,
hvoraf det skal fremgå, at I ønsker sagen drøftet på
konsulentrunden."

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

Bilag:
Konsulentrunde

Esbønderup MR ønsker besøg på konsulentrunde.
Uagtet at der måtte findes sagsakter på denne sag,
bedes Esbønderup MR fremsende en kortfattet,
konkret redegørelse for hvad det er
Konsulentrunden skal se på.
 
Provstiudvalget afventer ny fremsendelse af ønsket
m. beskrivelse og baggrund til behandling på PU
mødet d. 19-01-2021.
 
Der forventes fremsendt ønsker fra Helsinge MR
samt Torup MR.

17 - Eventuelt
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