
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210216 - d. 16-02-2021 kl. 18:00 til 21:10

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Honorarer - Gennemgang af taksterne

Beslutning fra PU mødet 29-10-2020:
På februar mødet i 2021 tages tilretning af taksterne
op, så der kan tages højde for evt. rettelser i B2022.

Sager:
Honorar - MR i Frederiksværk provsti (2018 - 38098)

Bilag:
Til MR Honorarer for 2021, Delreferat fra møde PU
FRV 20201029, Info om honorar 2021

Honorarer genoptages på næste
provstiudvalgsmøde.
Provsten med flere forbereder punktet.

2 - Syns-processen - Bl.a. minimumsgrænse for
anlægsarbejder

Udmelding til menighedsrådene om syns-processen
fremadrettet. Emnet var tiltænkt behandlet på det
aflyste formandsmøde.
Herunder evt. ændring grundet Covid-19
forholdsregler/restriktioner.

Sager:
Syn FRV 2021 (2021 - 4556)

Bilag:
PU-møde

Der foreslås en minimumsgrænse for behandling på
30.000 for synsbehandling af anlægsarbejder.

3 - Budget-processen - På baggrund af syns-
forretningerne

Udmelding til menighedsrådene om budget-
processen fremadrettet. Emnet var tiltænkt
behandlet på det aflyste formandsmøde.
Herunder evt. ændring grundet Covid-19

Der udsendes brev til menighedsrådene.



forholdsregler/restriktioner.

Sager:
Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)

Bilag:
PU-møde

4 - Klimatiltag/Grøn kirke

 
Arbejdsdokument fra PEK/PU er udsendt separat til
PU.

Sager:
Klimatiltag - Grøn kirke - undersøgelse i provstiet
FRV (2021 - 3927)

Bilag:
Aktdokument

Orientering fra provstiudvalgskonferencen ved Poul
Erik Kandrup.
Drøftelse.
Bl.a, jf. rapport  fra Favrskov provsti behandlet på
sidste møde.
 
Poul Erik Kandrup udformer sammendrag til
udsendelse fra provstiudvalgskonferencen.
Mikael Erthmann vil prøve at sammenstille
oplysninger fra energimærkningsrapporterne. 
 

5 - Samarbejde om kordegnefunktionen og
personregistrering

Provsts udspil til et samarbejde i det nordlige hjørne
i provstiet.
 
2020 blev et travlt og anderledes år, og det i 2019
nedsatte Strukturudvalg for Samarbejde om
kordegnefunktionen har derfor ligget i dvale.

Sager:
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -
Strukturudvalg om kordegnefunktion (2019 - 8182)
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -
Strukturudvalg om kordegnefunktion (2019 - 8182)

Bilag:
Samarbejde om minísterialbogsføring, Aktdokument

Som det ser ud er der, for en realistisk vurdering,
plads til ministerialbogsføring/personregistreringi
Gillelejes kordegnefunktion.
I alt ser det ud til at der med 200 timer til at føre de
små sognes ministerialbøger vil være god dækning.
I anden omgang kan der være grund til at se på den
tilbageblevne anvendelse af sekretærfunktionen i de
små sogne. 
 
 

6 - Kirke-skoletjenesten - Regnskabsfunktionen

Mail af 04-02-2020 fra Kirke-skoletjenesten.
 
Kirke-skoletjenesten kommer snart til at mangle en
regnskabsfører. Da skoletjenesten i forvejen ligger
under PUKs Cvr.nr. forespørges om
regnskabsfunktionen fremadrettet kan varetages af
provstikontoret.

Funktionen tillægges administrationen i Frederiksværk
provsti, som tilføres 5 timer månedligt.
 
 



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

Bilag:
ny regnskabsfører til Kirke-skoletjenesten

7 - Villingerød MR - Foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter

Mail af 29-01-2021. Villingerød MRs regnskabsfører
fremsender på vegne af MR Foreløbigt styring
anlægsaktiviteter.  
 
Ud over overførsler til 2021 på ej afsluttede
projekter, i alt kr. 527.767, ses samlet underskud på
afsluttede projekter, i alt kr. -3.909.

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

Bilag:
Anlægsskema Villingerød 2020

Såfremt MR ikke fremsender ønsker til konvertering,
godkendes overførsel til 2021 med kr. 203.402.
Desuden godkendes underskud på afsluttede
arbejder kr. 3.909 dækket via MRs Frie midler.
 
For 3 x opsparinger; hhv. Kalkning ude, Kalkning
inde, samt Kalkning mur, bedes MR oplyse, hvornår
man påtænker arbejdet udført.
MR bedes oplyse om beløbene er bevilget som
opsparing.
 
Kirken Døre vinduer; i alt kr. 90.000 (videreført fra
2014/60.000 hhv. 2015/30.000), MR bedes oplyse,
hvornår projektet påtænkes udført.
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.
Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandlingen.

8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger
overførsel til 2021

Brev af 02-02-2021. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger overførsel af ubrugte anlægsmidler.
Foreløbigt styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 367.508, ønskes
overført.
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser
et underskud på kr. -1.687.

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

Bilag:
Styringsskema for anlæg overført fra 2020 til 2021,
Ansøgning om overførsel af Anlæg fra 2020 til 2021

Der godkendes overførsel til 2021 med kr.
367.508 som anført på fremsendt Styring
anlægsaktiviteter.
Desuden godkendes underskud kr. 1.687 på
afsluttede arbejder dækket via MRs Frie midler.
 
MR bedes oplyse hensigt med restbeløb kr. 26.254
ved Løvsuger.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.

9 - Torup MR - Ansøger konvertering samt
overførsel

Brev af 29-01-2021. Torup MR ansøger konvertering
samt overførsel til 2021. Foreløbigt styring

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 451.427 som
anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. 
Desuden godkendes overskud på afsluttede arbejder
kr. 19.834 konverteret som ansøgt.
 



anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Overskud fra afsluttede arbejder, i alt kr. 19.834,
ansøges konverteret til "KGK Projektering af nye
graverfaciliteter".
Beløb for uafsluttede arbejder, i alt kr. 451.427,
ønskes overført til 2021.
 
Info. til punktet:
Beløbet for uafsluttede arbejder oplyst i brevet som
kr. 451.427 indeholder den ansøgte konvertering
på kr. 19.834.

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

Bilag:
Overførsel af anlægsmidler Torup Sogn, Ansøgning
om overførsel 2020-3

Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.

10 - Melby MR - Ansøger konvertering fra anlæg til
drift

Brev af 21-01-2021. Melby MR fremsender
ønsker anlægsunderskud dækket af MRs frie midler.
Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Alle arbejder ses afsluttet. 
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser
et underskud på kr. -75.249.
 
Uddrag af ansøgningstekst:
"Vedlagt er ’Anlægsoversigt årsafslutning 2020’.
Oversigten viser et underskud på kr. 75.249
stammende fra projekt 2. ’Kirkegårdsregulering’.
 
Melby Menighedsråd ansøger hermed PU om at
måtte dække dette underskud over driften.
 
Underskuddet skyldes beplantning og bunddække i
kirkegårdens nyetablerede afdeling A...... så der ikke
brugtes spildte kræfter på bekæmpelse af ukrudt på
de ellers golde arealer....... Udgifterne hertil var
47.500, - inkl. moms.
Endvidere måtte der etableres ny vandledning på
kirkegården....... Udgifterne hertil var kr. 25.500, -
inkl. moms.
 
I ansøgning af 02-08-2020 ansøgte Melby
Menighedsråd forud PU om at måtte finansiere
ovenstående nødvendige udgifter af overskydende

Underskud på afsluttede arbejder kr. -75.249
godkendes dækket via driften/MRs Frie midler som
ansøgt.



stiftslån, hvilket PU imidlertid afslog, hvorefter det
overskydende stiftslån blev tilbagebetalt via et
ekstraordinært afdrag.
Derfor nu denne ansøgning om at måtte dække
underskuddet over driften."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Melby MR (2018 - 33059)

Bilag:
Anlægsoversigt årsafslutning 2020 20201108,
Ansøgning_til_PU_Finansiering af underskud på
anlægsprojekter_21-01-2021 1

11 - Ramløse MR - Ansøger overførsel til 2021

Mail af 26-01-2021. Ramløse MR ansøger overførsel
til 2021. Foreløbigt styring anlægsaktiviteter er
vedlagt.
 
Der ansøges overførsel af uafsluttede
anlægsarbejder, i alt kr. 130.550.
Det fremgår ikke hvad der ønskes for overskud på
afsluttet arbejde kr. 20.000.
 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag:
Ansøgning om videreførsel af ubrugte anlægsmidler,
Ramløse 2020 Styring anlægsaktiviteter

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 130.550 som
anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. 
Desuden godkendes overskud på afsluttede arbejder
kr. 20.000 konverteret til MRs Frie midler.

12 - Gilleleje MR - Ansøger overførsel til drift

Mail af 26-01-2021. Gilleleje MR ansøger underskud
på anlægsarbejder overført til driften. Foreløbigt
styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Af skemaet fremgår videreførsel af uafsluttede
anlægsarbejder, i alt kr. 686.159.
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser
et underskud på kr. -9.692.
 
Tekst fra ansøgning:
"På vegne Gilleleje Menighedsråd fremsendes
vedlagt skema for styring af anlægsaktiviteter 2020.
 
Da menighedsrådsmødet som var planlagt til 20.

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 686.159 som
anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. 
Desuden godkendes underskud på afsluttede
arbejder kr. -9.692 dækket via driften/MRs Frie
midler.



januar 2021 blev aflyst, har skemaet været forelagt
medlemmerne i Menighedsrådet via mail og alle har
godkendt det vedhæftede skema.
 
Vi skal herved ansøge PU om tilladelse til, at
nettounderskuddet kr. 9.692,00 overføres til driften i
2020."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Gilleleje MR (2018 - 12861)

Bilag:
styring af anlægsaktiviteter, Styring af
anlægsaktiviteter

13 - Annisse MR - Ansøger overførsel til 2021

Mail af 28-01-2021. Annisse MR ansøger overførsel
af uafsluttede anlægsarbejder til 2021, i alt kr.
376.126. Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Af skemaet fremgår samlet over-/underskud på
afsluttede arbejder på i alt kr. -5.592.
 
Maling af kirkevinduer
Efter gennemgang af vinduerne bør disse udtages og
renoveres gennemgribende (sandblæsning og
maling). Omkostning er ubekendt og undersøges
nærmere, hvorfor de afsatte anlægsmidler kr. 69.625
søges overført til 2021. 
 
Kalkning af kirken
Tårn og våbenhus er kalket. Tårnet viser skjolder der
skal udbedres. Kalkning af resten af kirken er udsat.
Kalkningen bliver betydeligt dyrere, hvorfor der er
reserveret kr. 200.000 af MRs frie midler til formålet.
 
Udskiftning af el-tavle i kirken/varme i kirken
Ekstern konsulent har gennemgået indhentede
tilbud. MR rådgives at indhente samlet tilbud på
udskiftning af el-tavle samtidig med renovering af
kirkens varmeanlæg. Derfor indhentes tilbud på
begge arbejder samtidigt, som forventes modtaget i
foråret 2021. Kr. 50.000 og kr. 87.000 ønskes
overført til 2021.
 
Projektudarbejdelse graverhus
MR er i gang med intern udarbejdelse af
projektforslag, med henblik på at udarbejde oplæg
til omfang og ønsker til ny bygning.
Arkitekt oplæg forventes forelagt provstiudvalget i

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 376.126 som
anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. 
Desuden godkendes underskud på afsluttede
arbejder kr. -5.592 dækket via driften/MRs Frie
midler.



foråret 2021. Kr. 100.000 ønskes overført til 2021.
 
Storskærm
Det er besluttet, at lydanlæggene i både Annisse og
Ramløse kirker skal være ens, så mikrofoner og
lignende kan bruges i begge kirker. I opgradering og
modernisering af lydanlæggene indgår anskaffelse af
storskærm. Det sparer både tid og penge. Arbejdet
forventes færdigt i løbet af foråret. Kr. 40.000 ønskes
overført til 2021.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Annisse MR (2018 - 12840)

Bilag:
Overførsel af anlægsmidler til 2021, 2020 Annisse
Styring af anlægsaktiviteter

14 - Blistrup MR - Ansøger konvertering samt
overførsel

Brev af 28-01-2021 ved mail af 31-01-2021. Blistrup
MR ansøger konvertering samt overførsel til 2021 -
Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 783.750, ønskes
overført.
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser
et overskud på kr. 22.396.
 
Uafsluttede projekter 1, 3 og 15 ansøges videreført
til 2021.
Af overskud på projekt 17, i alt kr. 48.367, ansøges
kr. 38.625 konverteret til projekt 7, og kr. 8.847,50
konverteret til projekt 25, til dækning af underskud
på samme afsluttede projekter. 
Restoverskud på projekt 17 + overskud på projekt 23
og 26 + Overskud fra anskaffet motortruck, til
sammen kr. 22.396,09, ansøges konverteret til MRs
Frie Midler.

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

Bilag:
2021-01-28 brev til PU fra Blistrup MR, Blistrup Sogns
kirkekasse; anlægsoversigt årsafslutning 2020
(foreløbig version af styring af anlægsaktiviteter)

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 783.750 som
anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. 
Overskud på de afsluttede anlægsarbejder, hhv.
samlet overskud, i alt kr. 22.396 godkendes
konverteret som ansøgt.



15 - Græsted MR - Ansøgning om konvertering m.v.

Mail af 01-02-2021. Græsted MR fremsender
Ansøgning/bemærkninger til vedlagt Foreløbigt
Styring anlægsaktiviteter.
 
Info. til punktet:

Beløbene "i alt" i for note 11 og 12 er
mangelfulde. 

 
Der er uoverensstemmelser ved
skemaets Renovering af køkken
præstebolig (note 9 og note 12),
og Udskiftning af lindetræer(note 11).

 
Medfølgende
ansøgning/bemærkninger fra MR-
formanden stemmer umiddelbart ikke
overens med det fremsendte
foreløbige skemas, Renovering af
køkken præstebolig, Udskiftning af
lindetræer, og Glasdør i våbenhus. Og
Rep. af styremekanisme af kirkeklokke
fremgår ikke af skemaet.

 
 
Tekst fra bemærkninger/ansøgning:
"Herved fremsendes foreløbig skema vedr. styring af
anlægsaktiviteter 2020.
Til skemaet har vi følgende bemærkninger:

Renovering af køkken Præstebolig :  
Køkkenet er desværre ikke færdigt endnu.
Regnskab 2019 viste en samlet pris på kr. 348.711
Regnskab 2020 viser et forbrug på kr. 1.669.
 
Glasdør i våbenhus: 
Det afsatte beløb er konverteret med
Provstiudvalgets godkendelse juni 2019 til rep. af
styremekanisme af kirkeklokke.
Idet dette projekt endnu ikke er afsluttet ønske
restebeløbet anvendt i 2021
 
Udskiftning af 5 Lindetræer:
Træerne er udskiftet i oktober/november 2020.
Restbeløbet ønskes anvendt i 2021 til vanding af
træerne."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Græsted MR (2018 - 39592)

Bilag:

Grundet flere uoverensstemmelser mellem
ansøgning og fremsendt skema, returneres skema og
ansøgning til menighedsrådet med anmodning om at
regnskabsfører gennemgår og tilretter/udfylder
skemaet korrekt. Vær opmærksom på tidligere
konverteringer/overførsler/videreførte beløb, brug
af korrekt kolonne, samt om projektet er afsluttet.
Styring anlægsaktiviteter skal
afspejle anlægsarbejderne pr. 31-12-2020.
 
Nyt skema og ny ansøgning imødeses.
 



Frederiksværk Provstiudvalg - styring af
anlægsaktiviteter 2020, Kopi af 2020 Styring
anlægsaktiviteter til PU

16 - Søborg MR - Ansøger konvertering og
overførsel

Mail af 01-02-2021. KAM sender på vegne af Søborg
MR ansøgning om konvertering og overførsel.
Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 505.057, ønskes
overført.
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser
et overskud på kr. 5.431.
 
Tekst fra ansøgning:
"Menighedsrådet har afsluttet 5 anlægsarbejder
med et samlet overskud på kr. 5.431. Dette overskud
søges overført til frie midler.
Øvrige arbejder søges alle videreført i 2021. "

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Søborg MR (2018 - 11764)

Bilag:
Søborg sogn - Anlægsoversigt 2020, SØ Anlægsskema
2020

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 505.057 som
ansøgt/anført på fremsendt Styring
anlægsaktiviteter. 
Samlet overskud på afsluttede anlægsarbejder kr.
5.431 godkendes konverteret til MRs Frie midler som
ansøgt.
 
Der ønskes fremsendt en tidsplan for hhv. projekter
fra før 2019 samt afvikling af opsparinger.
Herunder forklaring på ej anvendt beløb kr. 200.000
til oliefyr.

17 - Helsinge MR - Ansøger overførsel til 2021

Brev af 02-02-2021 ved mail af 03-02-2012. Helsinge
MR ansøger overførsel af ubrugte anlægsmidler til
2021. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.
 
Uafsluttede arbejder, inkl. underskud kr. -55.611 på
allerede igangsat arbejde med anlægsbevilling i
2021, lyder på i alt kr. 574.331 der ønskes overført til
2021.
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder, i alt
kr. -9.373 ønskes dækket af MRs frie midler.

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

Bilag:
2020 Styring anlægsaktiviteter Helsinge,
Anlægsstyring 2020 Helsinge - følgebrev

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 574.331 som
ansøgt/anført på fremsendt Styring
anlægsaktiviteter. 
Samlet underskud på afsluttede anlægsarbejder kr.
-9.632 godkendes dækket af MRs Frie midler som
ansøgt.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.



18 - Vejby MR - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter

Mail af 03-02-2021. Vejby MRs regnskabsfører
fremsender Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter
2020.
Mail af 05-02-2021. Vejby MR-formand fremsender
ønske om brug af MRs Frie midler til dækning af
underskud på samlede afsluttede anlægsarbejder. 
 
Styring anlægsaktiviteter 2020 viser:
Uafsluttede anlægsarbejder på i alt kr. 697.107
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder i alt
kr. -5.719
Restbeløb på §7a, stk. 2 bevilling ifm. rotteangreb kr.
2.664. Det står ikke klart om arbejdet er afsluttet.
(§7a, stk. 2 bevilget på PU mødet 28-05-2019. MR
skulle efterfølgende fremsende kopi af faktura,
denne er ej modtaget.)
 
Af note ved 3 af skemaets overførsler fremgår at MR
skal tage stilling til anvendelsen.
 
 
Info. til punktet:
Der er ikke modtaget brev/ansøgning fra
menighedsrådet til de 3 ovennævnte noter.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)

Bilag:
Vejby sogn - Anlægsoversigt 2020, Vejby
Regnskabsoversigt 2020, Fwd Anlæg 2020

Konverteringer godkendt af PU d. 8/9-20 skal fremgå
af kolonnerne for Godkendt konvertering, ikke som
videreførte beløb.
 
Restbeløb på tillægsbevilling, Repr. kloak pga.
rotteangreb, kr. 2.664,00 bedes tilbageført til 5%
midlerne, såfremt arbejdet er afsluttet.
Provstiudvalget afventer tilbagemelding.
 
Provstiudvalget udbeder sig en ansøgning om
overførsler til 2021 påført kort forklaring/status til
posterne. Tilrettet skema bedes vedlagt
ansøgningen.

19 - Ølsted MR - Foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter

Mail af 05-02-2021. Ølsted MR fremsender
Foreløbigt Styring anlægskativiteter 2020.
 
Styring anlægsaktiviteter viser overførsel af ubrugt
anlægsbeløb kr. 9.748, samt videreførsel af kr.
-35.479 på synsudsatte anlægsarbejder.
 
Info. til punktet:
Både ved behandling af Styring anlægsaktiviteter
for 2018 og 2019, er samlet over-/underskud på
afsluttede anlægsarbejder blevet godkendt
videreført til næste år.

Ubrugte anlægsbeløb kr. 9.748 godkendes videreført
til 2021.
Desuden godkendes underskud på tidligere
synsudsatte arbejder kr. -35.479 dækket af MRs Frie
midler/driften.



 

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

Bilag:
Fwd Anlægsskema 2020, ØL Anlægsskema
31.12.2020

20 - Tibirke MR - Foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter

Mail af 05-02-2021. Tibirke MRs regnskabsfører
fremsender Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter.
 
Skemaet viser overførsel af ubrugte anlægsbeløb, i
alt kr. 1.028.944, samt underskud på kr. -825 på
afsluttede anlægarbejder.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)

Bilag:
Fwd Styring af anlægsaktiver Tibirke, 243 Styring
anlægsaktiviteter 3112 2020

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 1.019.064 som
ansøgt/anført på nyt fremsendt Styring
anlægsaktiviteter. 
Samlet underskud på afsluttede anlægsarbejder kr.
-825 godkendes dækket af MRs Frie midler som
ansøgt.
 

21 - Kregme MR - Ansøger overførsel til 2021

Brev af 01-02-2021 ved mail af 02-02-2021. Kregme
MR ansøger overførsel til 2021. Foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter er modtaget.
 
I brevet ansøges overførsel af uafsluttede arbejder, i
alt kr. 525.309.
Ligeledes ansøges overførsel af kr. -62.494,85 for
igangsat arbejde, hvor anlægsbevilling modtages i
B2021.
 
Styring anlægsaktiviteter viser:
Kr. 462.814 totalt for igangsat + uafsluttede
arbejder (sum af ovenstående).
+ kr. 343,75 som vises med "1)" på skemaet.
= i alt kr. 463.157,90 der fremgår af skemaets total.
 
Bemærkning til punktet:
På styring anlægsaktiviteter fremgår kr. 103.190 som
godkendt overført til drift på PU møde d. 28-04-
2020. Dette er ikke korrekt.
På nævnte PU møde blev beløbet godkendt

Grundet flere uoverensstemmelser mellem
ansøgning og fremsendt skema, herunder
dagsordenens bemærkning vedr. Skader på Tårn og
Tårnspidser/kamtakker, returneres skema og
ansøgning til menighedsrådet med anmodning om at
regnskabsfører gennemgår og tilretter/udfylder
skemaet korrekt. Vær opmærksom på tidligere
konverteringer/overførsler/videreførte beløb, brug
af korrekt kolonne, samt om projektet er afsluttet.
 
Styring anlægsaktiviteter skal
afspejle anlægsarbejderne pr. 31-12-2020.
 
Nyt skema og ny ansøgning imødeses.



konverteret til "Skader på tårn og
tårnspidser/kamtakker".
Beløbet ses ej af opgørelsen for "Skader på tårn og
tårnspidser/kamtakker", hvoraf kr. 249.991,75 blev
dækket af 5% midlerne.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
Konvertering anlæg2020, Kregme.Regnskabsoversigt
2020

22 - Frederiksværk-Vinderød MR - 5% middel
ansøgning til Vandforsyning til Vinderød kirkegård

Brev af 03-02-2021. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger dækning via §7a, stk. 2 til udskiftning af
hovedledningsnettet til vandforsyning på Vinderød
kirkegård. Arbejdet kan deles op i 2 faser, hvortil
denne ansøgning er til fase 1. Der ansøges kr.
300.000.
 
Udskiftning af hele vandledningsnettet til
kirke, kirkegård, kirkegårdskontor,
mandskabsbygning og kapel m. toiletter løber op i
ca. kr. 800.000.
Fase 1 dækker hovedrørledninger til
kirkegårdskontor og kapel/toiletter, hvilket måske vil
løse problemet.
Fase 2 der dækker resten af kirke og kirkegård bliver
synsudsat i 2021 med kr. 500.000.

Sager:
Vinderød kirkegård - Vandforsyning til kirkegårds
kirkekontor, kapel og toiletter (2021 - 4560)

Bilag:
PU dagsorden vandforsyning, vandforsyning
kirkegård

Der bevilges Likviditetslån med op til kr. 300.000 til
projektets Fase 1 med tilbagebetaling senest
december 2022. 
Projektets Fase 1, Udskiftning af hovedrørledning til
kirkegårdskontor og kapel/toiletter skal fremgå af
synsrapport 2021 samt som ønske i Foreløbigt
budget 2022.
 
Beløbet udbetales mod dokumentation for betaling. 
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

23 - Blistrup MR - 5% middel ansøgning til
udskiftning af olietank

Brev af 05-02-2021. Blistrup MR ansøger midler til
udskiftning af kirkens og præstegårdens fælles
olietank. Der ansøges kr. 70.107,50.
 

Der bevilges Likviditetslån til opgravning af gammel
tank, op til kr. 70.000 med tilbagebetaling senest
december 2022. 
Udskift af kirke og præstegårds fælles olietank skal
fremgå af synsrapport 2021 samt som ønske i
Foreløbigt budget 2022.
 



Uddrag af ansøgningstekst:
"Vedr. udskiftning af kirkens olietank
Blistrup sogns bygninger er opvarmet af oliefyr, der
findes i præstegårdens kælder. Den tilhørende,
nedgravede olietank skal være udskiftet ved
udgangen af 2021. Det har vi vidst de sidste 2-3 år.
Kommunen angiver, at der ikke er mulighed for at
ansøge om udsættelse til udskiftning. Dette har vi
beskrevet i årsbudget 2021 på side 1 under ”særlige
indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)
 
Derfor har MR gennem de sidste år forsøgt at finde
en alternativ og mindre forurenende
opvarmningskilde. ........................
 
Vi har uden resultat brugt tid og penge i forsøg på at
finde en brugbar løsning. Lige nu, hvor tiden er knap
og samfundet er i koma, vil vi foreslå den
midlertidige løsning, at olietanken udskiftes, så der
bliver tid til en kvalificeret undersøgelse således, at
der bliver mulighed for at træffe den rigtige
beslutning.
 
På baggrund af ovenstående anmoder vi PU om
bevilling af et beløb svarende til vedlagte tilbud, i alt
kr. 70.107,50."

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

Bilag:
2021-02-05 brev til PU fra Blistrup MR, Hansens VVS
tilbud af 2020-06-11

Provsten kontakter menighedsrådet med henblik på
at få en olietank placeret oven på jorden.

24 - Kregme MR - Byggesag Fejl på rep. af
kirkegårdsmuren

Byggesag ansøgning af 22-01-2021. Frederiksværk
provsti - Byggesag - Kregme MR - Kirkegårdsmuren
Fejl på rep. samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af
søjler og vest-mur.
 
Kregme MR har indberettet via Byggesag.
Imidlertid har Byggesag systemet ikke fungeret for
Frederiksværk provstis vedkommende, da sagerne
ikke modtages.
IT-Kontoret er inde over sagen, og der ses nu pr. 08-
02-2021 dokumenter i systemet.
Provstikontoret prøver at få behandling via Byggesag
klar til behandling inden provstiudvalgsmødet,
såfremt systemet ikke har flere fejl.

Det skal bemærkes at det modtagne med henvisning
til PU beslutning af d. 29-10-2020 betragtes som
Forprojekt - kke som et detailprojekt.
Provstiudvalget forventer at menighedsrådet får
udarbejdet en rådgiveraftale.
Forprojektet fremsendes til Stiftsøvrighedens videre
behandling med provstiudvalgets anbefaling.



Der mangler fortsat tilbagemelding fra ITK, om
hvorvidt de mener systemet nu virker.
 
På dagsorden ses de medfølgende bilag fra Kregmes
indberetning - de er endnu ikke
tjekket/gennemgået via Byggesag.
 
Beslutning fra PU mødet 19-01-2021:
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.
 
Beslutning fra PU mødet 29-10-2020:
Returneres til menighedsrådet.
- Projektet skal oprettes i Byggesag.
- Provstiudvalget imødeser et grundigt udarbejdet
forprojekt via Byggesag.
 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme MR -
Kirkegårdsmuren Fejl på rep. samt nye tegl
nord/syd/øst - samt rep. af søjler og vest-mur - EU-
H78-RA-UH2 (2021 - 2660)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Kirkegårdsplan rev. B
(002), Tilbud - Sammenlignelige priser jan 2021,
Økonomisk opstilling - jan 2021, Arbejdsbeskrivelse -
Tilbudsliste jan 2021, Kregme ref 20201112 p,
Ansøgning kirkemur jan 2021

25 - LM Personalekonsulenterne - Invitation til MRs
kontakter

Mail af 26-01-2021. Landsforeningen af
Menighedsråds personalekonsulenter inviterer
menighedsrådenes formænd og kontaktpersoner til
provstiets LM Personale konsulentordnings første
fyraftensmøde, der kommer til at foregå online
på Zoom, onsdag d. 03-03-2021, kl. 16:00-17:30.
 
MR-formænd og MR-kontaktpersoner bedes alle
melde tilbage til LM senest fredag den 26. februar,
med svar om der ønskes deltagelse.
 
Få dage før mødet modtager tilmeldte deltagere en
mail med et link til kurset og nærmere instruktioner

Provstiudvalget opfordrer alle MR-formænd og MR-
kontaktpersoner til deltagelse.
 
Til nye MR-formænd og MR-kontaktpersoner kan
oplyses at der på de Offentlige budgetsamråd i 2020
blev indgået samarbejde i provstiet om brug af
Landsforeningen af
Menighedsråds personalekonsulentordning.
 
Da Samarbejdet har provstiet som ramme, og
dermed betales via provstikassen, betjener LM
personalekonsulenterne alle provstiets
menighedsråd, selv om et enkelt menighedsråd ikke
ønskede at underskrive vedtægten.



om, hvordan man kommer på. Mødet tilgås
nemmest fra en bærbar pc med kamera og mikrofon,
men tablet eller iPad kan også anvendes.

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

Bilag:
Invitation til online fyraftensmøde 3. marts

26 - PUK kvartalsrapport 2. og 3. kvt. 2020 - HS har
ingen bemærkninger

Orienteringspunkt:
 
Brev af hhv. 21-01-2021 og 22-01-2021. Helsingør
Stift har ingen bemærkninger til PUK kvartalsrapport
for 2. og 3. kvartal 2020.
 
(ingen bilag) 

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

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning.
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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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