
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210119 - d. 19-01-2021 kl. 18:00 til 19:45

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

2 repræsentanter fra Kregme MR var indbudt til møde med PU under punkt 1. 

Mødepunkt Referat

1 - Kregme MR - Møde m. PU om kirkegårdsmuren

På PU mødet d. 8. december besluttede PU at
indbyde 2 repræsentanter fra Kregme menighedsråd
til deltagelse under punkt 1 på provstiudvalgets
møde januar 2021.
 
(diverse tidligere bilag er vedlagt dagsorden)

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)
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)
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:
Kirkegårdsmur provsti rådgivning, Brev til Kregme
MR vedr sag om kirkegårdsmur, Kirkemur,
Tilbudsliste Kregme Kirke., Tilbud Hansen &
Graversen, 172358-Scan, Tilbud - Sammenlignelifge
priser, Økonomisk opstilling - 2020.10.07, Kregme ref
20201013, S28C-120101612020, Til Kregme MR
Returneres for indsendelse via Byggesag - vedr. Nye
tegl på 195 m. kirkegårdsmur efter fejludførsel,

Kregme menighedsråd bør selv afgøre hvilken
Leverandørs tilbud der vælges og som er det bedste,
i samarbejde med deres rådgiver, og fremsende
ansøgning til provstiudvalget. Entreprenøren skal
være med i en garantiordning.
Af ansøgning skal fremgå 1. afdrag pr. 1. juli 2022.
 
Ansøgning mv. fremsendes via Byggesag systemet.
 



Delreferat fra møde PU FRV 20201029, Kirkemur
henv. om møde med PU, Til Kregme MR Indbydelse
til møde med provstiudvalget vedr.
kirkegårdsmuren, Delreferat fra møde PU FRV
20201208

2 - Bemyndigelse til provst

Bemyndigelser til provstiudvalgets formand vedr.
kirkekasserne m.v. behandles.

Sager:
Bemyndigelse til PU-formanden - vedr. kirkekasserne
(2021 - 1288)

Bilag:
Aktdokument, Tidligere PUs bemyndigelse af 2015

Tidligere bemyndigelse til provst af 2015 fastholdes.

3 - Visioner i provstiet

Visioner i provstiet. Fastlæggelse af møde. 

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 (2018 - 9063)

Bilag:
Aktdokument

Statusmøde for PU afholdes tirsdag d. 1. juni kl.
17.00.
Tema vil være status over provstiudvalgets arbejde
mhp. det forestående valg.

4 - Provstikontoret - Vandskaden på provsts kontor

Mail af 04-12-2020. Advokat informerer om
muligheder ifm. den langvarige vandskade på
provstens kontor. 

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i
provsts kontor (2018 - 31701)

Bilag:
VS Til advokaterne Muff Boholdt Schaufuss -
Lejemålet Frederiksborgvej 4 st. Helsinge (STPR F2
1183860), til Adv. Muff Boholdt Schaufuss -
Lejemålet Frederiksborgvej 4 st. Helsinge

I det der henvises til Erhvervslejelovens §18, stk 2
anmodes advokaten om at henvende sig til udlejer
om et passende nedslag i huslejen regnet fra
perioden 1/9 2018 - 1/12 2020 (hvor utæthederne
angiveligt er udbedret).

5 - Ønsker til Stiftets konsulentrunder i marts 2021

Stiftets frist er 08-02-2021.
 
Mail af 12-12-2020. Esbønderup MR ønske til

Ansøgeres ønsker om besøg af konsulentrunden
fremsendes til Helsingør Stift med anbefaling.



konsulentrunden vedr:
 
Østmuren på Esbønderup kirkegård.
Tekst fra ansøgning:
"Ønsket er begrundet i den efterhånden 3 år
gammel sag vedr. restaurering af østmuren på
kirkegården. Vi havde entreret med ingeniør (slettet)
om forslag til stabilisering og renovering af muren.
Der har været en dialog imellem stiftet og Ingeniøren
om fremgangsmåden der er kørt af helt sporet.
Begrundelsen for at komme med på foråret
besigtigelsesrunde er, på stedet, at få fastlagt den
præcise fremgangsmåde stiftet kræver for at få løst
problemet og vi kan blive færdige. Ved samme
lejlighed overtager jeg den videre kommunikation
med stiftet. Med andre ord - vi starter forfra."
 
Brev af 04-01-2021. Helsinge MR ønske til
konsulentrunden vedr:
 
Nyt kapel på Helsinge kirkegård.
Der ønskes opført et kapel på kirkegården.
Nuværende kapel er i forbindelse med kirken (den
tidligere kvindeindgang).
Et særskilt kapel medfører mange fordele, både
energi- og brugsmæssigt.
 
 
Mail af 05-01-2021. Tibirke MR ønske til
konsulentrunden vedr:
 
Tibirke kirkes inventar, kalkning m.m.
Tekst fra ansøgning:
"Iht. provstiudvalgets delreferat af 24. november
2020, skal jeg på vegne af Tibirke Sogn
Menighedsråd hermed fremsætte ønske om
konsulentbistand ifm. renovering af Tibirke Kirkes
inventar. 
Ønsket om bistand omhandler følgende i prioriteret
rækkefølge: 
Besigtigelse af inventar og vurdering af
nødvendighed for restaurering. Der henvises her til
skrivelse fra  Nationalmuseet af 3. november 2020,
hvor der er fremsendt tilbud om konservatorbistand
af kirkens inventar. Skrivelse vedhæftes til sagens
videre behandling. Det bemærkes, at
konsulentbistand her anses som væsentlig, fordi
Nationalmuseet her har indtaget en dobbeltrolle
både som faglig konsulent og udbyder af de hermed
forbundne tjenesteydelser.  
Eventuel rådgivning omkring kalkning af kirken.
Kalkningen er bevilliget under det tidligere
menighedsråd, men arbejdet er endnu ikke



påbegyndt. Også her har Nationalmuseet nedlagt
påbud om, at afdækningen skal foretages af en af
deres medarbejdere. Vi har samme grunde som
nævnt ovenfor behov for en uvildig vurdering heraf.  
Besigtigelse af stråtækt tag og tagetage på "Gretely"
med henblik på evt. restaurering. Bygningen hører til
Tibirke Kirke og ligger ved kirkens parkeringsplads.
Den var oprindeligt ikke en del af kirken, men er
senere tilgået den og er i dag en væsentlig del af
kirkens daglige virke. Bl.a. afholdes
menighedsrådsmøder og foredrag der. 
Eventuel rådgivning omkring opsætning af
redekasser for tårnfalke. Menighedsrådet har
modtaget henvendelse fra Gribskov Kommune, der i
samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening ønsker
at opsætte redekasser i kirketårnet eller i
kirkebygningens nærhed. Hvis det er muligt ønskes
derfor en byggefaglig vurdering i forbindelse
hermed."
 

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

Bilag:
Konsulentrunde den 3. og 18. marts 2021, Sv Til
Esbønderup for fyldigere oplysninger og baggrund til
Konsulentrunde-ønske (STPR F2 1177868),
Ansøgning konsulentrunden, Fw Konsulentrunder
for nye kirkerenoveringer samt andre bygninger
2021, 20201103 IM
Nationalmusset_Tilbud_restaurering_af_historisk_in
ventar_i_Tibirke_Kirkr

6 - MR Beholdningseftersyn 2020

Kirkekassernes beholdningseftersyn 2020 til
provstiudvalgets behandling.
 
Mail af 22-12-2020. Provstirevisor oplyser at der i
henhold til aftale er foretaget kasseeftersyn for
samtlige kirkekasser i provstiet samt hos provstiet og
afrapporteret disse. Der har ved årets kasseeftersyn
ikke været bemærkninger af så væsentlig karakter, at
det har givet anledning til at der udarbejdes særskilt

Taget til efterretning.



protokol herom.

Grundet Covid-19 er kassebeholdningen for
henholdsvis Annisse- og Ramløse kirkekasse ikke
optalt fysisk og det har ikke været muligt at få en
bekræftelse på tilstedeværelsen grundet personalets
hjemsendelse.
 
I Helsinge er et likviditetslån fra Provstiet bogført
som en del af egenkapitalen - provstirevior har
anmodet regnskabsføreren om at ompostere det til
en gældspost.  
 
(Kirkekassernes beholdningseftersyn kan ses i F2
Touch på sagen.)

Sager:
Regnskab - FRV 2020 - Beholdningseftersyn (2020 -
36952)

Bilag:
Frederiksværk Provsti - kasseeftersyn 2020

7 - PUK Beholdningseftersyn 2020

Orienteringspunkt:
 
Mail af 16-12-2020. Protokollat fra PUK
beholdningseftersyn d. 08-12-2020 er modtaget.
 
Revision har ikke givet anledning til væsentlige
bemærkninger, som bør rapporteres i et særskilt
revisionsprotokollat vedrørende
beholdningseftersynet.

Sager:
Regnskab - FRV 2020 - Beholdningseftersyn (2020 -
36952)

Bilag:
PUK Beholdningseftersyn 2020-2

Taget til efterretning. 

8 - PUK Regnskab 2019 - Godkendt af stift

Orienteringspunkt:
 
Brev af 18-12-2020. Stiftet godkender PUK regnskab
2019 uden bemærkninger.

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2019 (2019 -

Taget til efterretning. 



28481)

Bilag:
Stiftets godkendelse af Regnskab 2019

9 - Hospicepræst - Ansøger dækning via bevilget
årligt beløb

Orienteringspunkt:
 
Mail af 15-12-2020. Hospicepræst ansøger tilmelding
til Foreningen for palliativ Indsats kongres, Total
smerte - total omsorg, d. 3.-4. juni 2021 dækket af
årligt bevilget beløb. Deltagelse koster kr. 4.500.
Afvikling af kongressen afhænger af corona
restriktionerne. Afmelder man inden 2. april, fås det
fulde beløb tilbage.
 
Til info:
I PUK budgettet afsættes årligt kr. 7.500 som mod
ansøgning kan anvendes til godtgørelse/tilskud til
Hospicepræsts konference- uddannelses- og bog
udgifter. Efter godkendelse udbetales beløb mod
dokumentation for udgiften.
 
Provstiudvalgets formand har godkendt dækning af
deltagergebyr kr. 4.500 som udbetales mod
dokumentation for afholdt udgift.

Sager:
PUK pulje - Hospice præst - Konference- møde- og
bog tilskud (2021 - 1266)

Bilag:
Til hospicepræst Tilmeldingsgebyr dækkes af årlig
bevilling - Udbetales mod dokumentation for afholdt
udgift

Taget til efterretning.

10 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger
børnekonfirmand refusion

Orienteringspunkt:
 
Brev af 07-12-2020. Frederiksværk-Vinderød ansøger
refusion for børnekonfirmandhold uge 42, 2020. I alt
kr. 1.171,59.
 
Refusion er godkendt af provstiudvalgets
formand. Beløbet er overført til kirkekassen. 

Sager:

Overførsel er taget til efterretning.



PUK pulje - Refusion for børnekonfirmandhold (2018
- 11762)

Bilag:
Refusion af udgifter, minikonfirmander,
Omkostninger_2020

11 - Vejby MR - Ansøger børnekonfirmand refusion

Orienteringspunkt:
 
Brev ved mail af 09-12-2020. Vejby MR
ansøger refusion for børnekonfirmandhold i 2020. I
alt kr. 9.401,89.
 
Ansøgningstekst:
"Ansøgning om refusion af udgifter til
børnekonfirmandundervisning foråret 2020.
Vejby sogn har haft følgende udgifter til
undervisningen af børne/minikonfirmander i foråret
2020.
Kirkesanger (slettet her i dagsorden) kr. 8.473,44 kr.
Forplejning: frugt, kiks og saft 433,45 kr.
Tæpper 495,00 kr.
I alt 9.401,89 kr.
Bilag forefindes hvis provstiet ønsker det."
 
 
Refusion er godkendt af provstiudvalgets
formand. Beløbet er overført til kirkekassen. 

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

Bilag:
Vejby sogn Kirkebakken 4

Overførsel er taget til efterretning.

12 - LM personale konsulent - Fakturaer

Orienteringspunkt:
 
Mail af 01-12-2020. 2 x faktura for Fase 1, samt Fase
2 4. kvt. 2020 er modtaget og betalt.
 
Fase 1 2019-2020,  kr.  94.750
Fase 2 4. kvt. 2020, kr. 287.250

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet -
LM Personalekonsulent Fase1 (2019 - 2616)

Taget til efterretning. 



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

Bilag:
Faktura 68850, Faktura 68851

13 - Blistrup MR - Beskrivelse og tilbud på nyt orgel
til kirken

Orienteringspunkt:
 
Mail af 21-12-2020. Helsingør Stiftet returnerer
Blistrup MRs ansøgning om nyt orgel, behandlet på
PU mødet d. 24-11-2020, idet tilbud og beskrivelse af
orgel mangler.
Stiftet ønsker fremsendelse af ny ansøgning, med
vedlagt tilbud og beskrivelse af orgel.
 
Mail af 04-01-2021. Blistrup fremsender tilbud og
beskrivelse af orgel.
 
Provstiudvalgets formand har godkendt Blistrup MRs
fremsendte materiale, der er videresendt
til Stiftsøvrigheden med ny anbefaling af ansøgning
om orgel.
 
(Telefonnotat, Ny anbefaling, Tilbud og Beskrivelse
af orgel, ses som bilag til dagsorden) 

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

Bilag:
Notat fra tlf.samtale m. Blistrup
menighedsrådsformand af 4. januar 2021,
Aktdokument, Til Stift med ny anbefaling af Blistrups
MRs ansøgning om orgel, P.G. Andersen &
Bruhn,orgel, Notat fra tlf.samtale m. Blistrup
menighedsrådsformand af 4. januar 2021.html

Taget til efterretning. 

14 - Gilleleje MR - Nyt orgel rapport vedr.
loftskonstruktion

Orienteringspunkt:
 
Mail af 07-12-2020. Gilleleje MR fremsender ad
tjenestevejen rapport over kirkens loftskonstruktion,
som foreslået ved stiftets konsulentrunde d. 26-08-
2020. 
 

Taget til efterretning. Der afventes samlet
fremsendelse.



Uddrag af tekst:
"Vedhæftet rapport / notat fra møde og
undersøgelse samt klarlægning af loftskonstruktion
der skal gennembrydes ifm med nyt orgel.
Vi mener at at dette er det sidste krav der er stillet
for at vi kan gå videre med ansøgning om midler til
et nyt orgel. Rapporten dokumenterer at der ikke vil
blive problemer med bjælkelaget."
 
 
Info.:
Da Stiftet i brev af 17. januar 2020 har bedt om
samlet fremsendelse af ønskede overvejelser og
visualiseringer, har provstikontoret ved mail af 15-
12-2020 oplyst Gilleleje MR at det samlede materiale
afventes inden det behandles og videresendes af
provstiudvalget.

Sager:
Kirke Gilleleje - Nyt orgel (2018 - 15938)

Bilag:
Nyt orgel til Gilleleje Kirke, Notat ifm. destruktiv
undersøgelse

15 - Kregme MR - Stifts endelige godkendelse ifm.
indvendig revne i kirkeskibet

Orienteringspunkt:
 
Mail af 07-01-2021. Stiftsøvrigheden oplyser sin
endelige godkendelse vedr. reparation af indvendig
revne i Kregme kirkes kirkeskib, med henvisning til
tidligere godkendelse med betingelser af 16-10-
2020.
 
Kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet har ikke
bemærkninger til fremsendt opfølgning og rapport,
så stiftsøvrighedens godkendelse af 16. oktober
2020 er gældende.

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

Bilag:
Til MR - afgørelse vedr. indvendig revne i Kregme
Kirke, Fra Kregme MR til Stift vedr. Revner i
kirkeskibet - inkl. rapport af 20. oktober 2020, SV
STØ til kgl. byg og Nat.mus vedr. Kregme Kirke -
indvendig revne (STPR F2 1144963), Kregme,
udtalelse, reparetion af revne og geoteknisk

Taget til efterretning. 



undersøgele, allerede udført, til Stift 5. jan. 2021

16 - Klimarapport fra Favrskov Provsti - Reducerer
sit Co2- aftryk

Orienteringspunkt:
 
Klimarapport fra Favrskov Provsti der har målet at
have reduceret sit Co2- aftryk med 70% pr. 2030.

Sager:
Akteres kun - 2021 Brochurer Reklamer og lignende
modtaget - FRV (2021 - 700)

Bilag:
Favrskov Provsti vil reducere sit Co2- aftryk med 70
procent

Taget til efterretning. 
Rapporten fremsendes til menighedsrådene som
orientering.

17 - Eventuelt

Diverse tilbud og brochurer modtaget i provstiet den
seneste tid, er udsendt separat til provstiudvalget.
- Fra First Level om AV, IT, Telefoni og GDPR Print
løsninger, som er brugervenlige og økonomiske til
folkekirker i Danmark.
- Fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om
kommunikation og idébank til sognets medier.
- Fra Bertelsen & Scheving Arkitekter med ønske om
dialog med provstiudvalget om håndtering af projekt
og økonomistyring i forbindelse med vedligeholdelse
og restaurering.
 
 

Ingen umiddelbar interesse.
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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)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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