
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210316 - d. 16-03-2021 kl. 18:00 til 20:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - PUK regnskab 2020

PUK regnskab 2020 skal resultatdisponeres og
godkendes, samt afleveres fra Økonomiportalen.
 
Inden aflevering fra Økonomiportalen, skal det sikres
at det er Kirke-skoletjenestens underskrevne
regnskab der vedhæftes/er vedhæftet
PUKregnskabet.
 
(Materiale udsendes separat.)

Sager:
Regnskab - FRV 2020 (2020 - 784)

Bilag:
PUK regnskab 2020 inkl. KST - UDKAST

Resultatdisponering foretaget.
Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03-2021 18:53
Godkendt.

2 - Honorarer - Gennemgang af taksterne

Fra PU mødet 16-02-2021
Honorarer genoptages på næste
provstiudvalgsmøde.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210216

Vejledende maksimum honorarer for 2022
fastsættes som følger.
 
Regnskabsfører: 35.000 + 3% af driften.
Hvis kordegnen er regnskabsfører, er denne funktion
indregnet i kordegnens løn.
Formand: 26.000
Kirkeværge: 7.000 + 100,- pr påbegyndt 100
indbyggere i sognet.
I de tilfælde, hvor kirkeværgen ikke er medlem af
menighedsrådet, forhandler menighedsrådet løn
med denne, som kirkefunktionær
 
Kontaktperson 7.000 + 2.000 pr fastansat
Max 26.000
Hvis formanden eller kirkeværgen er kontaktperson,
bortfalder grundbeløbet for kontaktpersonen.



Hvis præsten er kontaktperson kan der aftales
løntillæg jf. cirkulære nr. 9117 af 27/03/2012 om
honorering af præsters varetagelse af hvervet som
kontaktperson eller daglig leder
 
Valgt kasserer: 7.000
 
Provstiudvalget fastsætter honorarer igen i januar
2022.

3 - Rentesatser og bindende Stiftsbidrag for 2022

Udmeldt på DAP d. 05-03-2021
 
Rentesatser Stiftsmidler og bindende Stiftsbidrag
for 2022
Udskrivningsprocent og fordeling af det bindende
stiftsbidrag 2022 samt rentesatserne for
stiftsmidlerne 2022.
Rentesatser for stiftsmidlerne:
Indlån: 0,20 %
Udlån:  0,25 %
Udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag:
0,45 %
Grundlag og fordeling af stiftsbidraget for 2022
fremgår af vedhæftede dokument.
Vedtaget på stftsrådsmødet den 4. marts 2021.
 
Stiftsbidrag for 2022:
Gribskov kr. 187.008,54
Halsnæs kr. 133.457,57
i alt kr. 320.466,11

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

Bilag:
Rentesatser for 2022 - DAP af 05-03-2021, Grundlag
og fordeling bindende stiftsbidrag 2022 - DAP af 05-
03-2021

Taget til efterretning.

4 - Klimatiltag/Grøn kirke - CO2 iht.
energimærkningsrapporterne

Arbejdsdokument udført af MIE/PU med det
samlede provstis energiforbrug på baggrund af
Energimærknings rapporterne er udsendt til PU.

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

Samtale om MIEs oversigt.
 
MIE udarbejder skema der udsendes til hvert
menighedsråd for opdatering af oplysninger samt
kirkernes forbrug.
PEK vil tage kontakt til Energitjenesten for råd og
vejledning om evt. videre forløb om hvordan
menighedsrådene kan komme videre.



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

Bilag:
CO2 udledning Frederiksværk provsti, Aktdokument,
Kopi (som liggende) af Energiforbrug-Frederiksværk-
Provsti 2018b-1

5 - Blistrup MR - Kirkegårdsvedtægt til PUs
godkendelse

Mail af 26-02-2021. Blistrup MR fremsender ny
Kirkegårdsvedtægt til provstiudvalgets godkendelse.
 
Der er ændringer i §16.

Sager:
Vedtægt Blistrup Kirkegårdsvedtægt -udvalg m.v.
(2019 - 8451)

Bilag:
Ny vedtægt for Blistrup Kirkegård til provstiudvalgets
godkendelse, Vedtægt for Blistrup Kirkegård af 25.
februar 2021, Blistrup MR; ændring af § 16 i
kirkegårdsvedtægten

Ny Kirkegårdsvedtægt godkendt.
Når underskrevet af provst, scannes og uploades
kirkegårdsvedtægten til GIAS, samt returneres til
menighedsrådet som underskrevet pdf.  
 
Fremadrettet bør dato for provstiudvalgets
godkendelse ikke være forudfyldt, når
kirkegårdsvedtægt fremsendes til godkendelse.
 

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

Genbehandling af brev af 23-11-2020.
Blistrup MR fremsender sine bemærkninger til
kirkegårdskonsulents udtalelse af 11-10-2020 vedr.
kirkegårdens stier og veje.
 
Info:
- På PU mødet 08-12-2020 ønskede PU indhentet
yderligere oplysninger til sagen. Delreferat ses som
bilag.
- På PU mødet 29-10-2020 blev
Kirkegårdskonsulentens udtalelse behandlet.
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)
Kirkegård Blistrup - Udbedring af stier og veje evt.
med fast belægning (2019 - 8471)

Bilag:

Menighedsrådets kommentarer til
kirkegårdskonsulentens udtalelse drejer sig for en
stor del om nuværende eller fremtidige synsudsatte
arbejder, ud over projektet for Kirkegårdens stier og
veje.
For disse afventer provstiudvalget separate
synsudsættelser/projektansøgninger.
 
Vedr. Kirkegårdens stier og veje:
Provstiudvalget forstår afsnittet "Vedrørende
nyanlægning af stier", hvori oplyses dette tidligst vil
være i 2022, som MRs svar på PUs ønske om
tidshorisont for projektets etape 2. 
 
Provstiudvalget har ingen yderligere bemærkninger
til menighedsrådets kommentarer.
 
Vedr. kirkegårdskonsulentens udtalelse
PU beder MR iagttage konsulentens udtalelser,
heriblandt "kun at få asfalt lagt ud på en del af
kørevejen til kapellet (ikke foran kirken)", når
tilrettet projekt udarbejdes og fremsendes til
provstiudvalgets behandling.
Fremsendelse af tilrettet projekt skal indeholde de
for projektet relevante bilag.



Delreferat fra møde PU FRV 20201208, 2020-11-23
brev til PU fra Blistrup MR, Delreferat fra møde PU
FRV 20201029

Menighedsrådet bedes forespørge Nationalmuseet
inden endeligt projekt udarbejdes.

7 - Blistrup MR - Olietank

Opfølgning på PU beslutning af 16-02-2021 vedr.
olietank.
 
På PU mødet blev besluttet, at provsten skulle
kontakte Blistrup MR mhp. at få olietank/olietanke
til opvarmning af bygninger og kirke placeret oven
på jorden, da udskiftning af olietank, grundet ønske
om anden opvarmningskilde, kun vil være en
midlertidig løsning.

Sager:
Blistrup - Midlertidig fælles olietank til kirke,
præstegård og bygninger (2021 - 7912)

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210216

Der arbejdes i Blistrup menighedsråd med en
midlertidig løsning, som indbefatter en sløjfning
(ikke opgravning) af eksisterende olietank, og
etablering af en passende ”overjordisk” olietank,
som kan fungere frem til et nyt varmeanlæg kan
tages i brug. 
Det bemærkes at det nuværende anlæg ud over
olietanken er fuldt funktionsdygtigt.
 
Provstiudvalget foreslår at der ansøges dispensation
så eksisterende olietank kan anvendes yderligere 2
år.

8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Svar ifm. Styring
anlægsaktiviteter

Mail af 26-02-2021. Frederiksværk-Vinderøds
kirkegårdsleders forklaring til overført restbeløb fra
anlægsbevilling til løvsuger, som anmodet om efter
PU mødet d. 16-02-2021, hvor det foreløbige Styring
anlægsaktiviteter blev behandlet.
 
Restbeløbet er primo 2021 anvendt til udstyr til
løvsugeren.

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

Bilag:
Sv Til MR Referat fra PU mødet d. 16-02-2021 (STPR
F2 1281601), faktura Helsinge maskinf 0812449

Taget til efterretning. 
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

9 - Græsted MR - Ansøger konvertering samt
overførsel

Brev af 01-02-2021. Græsted MR ansøger overskud
på afsluttede anlægsarbejder konverteret til driften.
Brev af 02-03-2021. Græsted MR fremsender nyt
Styring anlægsaktiviteter.

Taget til efterretning.
Dog således at provstiudvalget ønsker
menighedsrådets plan for anvendelse af restbeløbv
fra "Fugt kælder mellemgang præstebolig".



 
Behandling blev udsat på sidst PU møde da tidligere
fremsendt ansøgning og skema ikke stemte sammen.
 
Overskud på afsluttede anlægsarbejder, i alt kr.
5.250 ansøges konverteret til driften.
Restbeløb på uafsluttede anlægsarbejder, i alt kr.
52.813 ønskes videreført til 2021.

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

Bilag:
scan_20210301103621, scan_20210302122104,
Delreferat fra møde PU FRV 20210216

10 - Kregme MR - Ansøger overførsel til 2021

Mail af 05-03-2021. Kregme MR fremsender ny
ansøgning om overførsel til 2021 med tilrettet
Styring anlægsaktiviteter vedlagt.
 
PU beslutning af 16-02-2021:
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.

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

Bilag:
Overførsel 2020, S28C-6e21030509260, S28C-
6e21030509261

Der er fortsat uoverensstemmelser mellem
ansøgning og det fremsendte Styring
anlægsaktiviteter.
 
MR bedes oplyse dato for:

konvertering af kr. 51.374 fra Skader på
Tårn og tårnspidser/kamtakker
(afsluttet projekt iflg. brev af 13-03-
2020) - over til Mandskabs- og
maskinbygning.
PU beslutning for konvertering af kr.
103.190 fra ubenyttede
midler/afsluttede arbejder - over til
Mandskabs- og maskinbygning. 

 
Styring anlægsaktiviteter samt ansøgning
genbehandles derefter.

11 - Frederiksværk-Vinderød MR - Opgjort udgift
ifm. Råd i Vinderød kapel

Mail af 09-02-2021. Frederiksværk-Vinderød MRs
kirkegårdsleder fremsender slutopgørelse for Råd i

Opgørelsen taget til efterretning.
Forsikringsenhedens dækning på kr. 58.056,88 skal
ikke tilbagebetales til provstiet.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen



Vinderød kapel.
 
Til projektet blev i ligning 2020 tildelt kr. 619.800,
der skulle returneres til provstiet, såfremt
Forsikringsenheden dækkede rådskaden.
Siden blev tildelt hhv. kr. 102.200/jan. 2020 og kr.
100.000/apr. 2020 som §7a, stk. 2.
Inkl. modtaget beløb fra Forsikringsenheden på kr.
58.056,88 ender udgiften på kr. 837.912. og et
totalt underskud på kr. -15.912.
 
 
Til behandling:
Skal Forsikringsenhedens dækning på kr.
58.056,88 tilbagebetales til provstiet?

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

Bilag:
Sv Til Frederiksværk-Vinderød Forespørgsel ifm.
Vinderøds kapel (STPR F2 1272751), Opgørelse over
renovering af kapellet 2020 version 2,
forsikringsenheden 28-3-2020, styring af
anlægsaktiviteter 2021, Delreferat fra møde PU
møde 20190910

12 - Gilleleje MR - Ansøger principgodkendelse

Brev af 22-02-2021. Gilleleje MR ansøgning ad
tjenestevejen om principgodkendelse af nyt orgel i
Gilleleje Kirke.
 
Ansøgningen er d. 25-02-2021 returneret til Gilleleje
MR for ansøgning via Byggesag på DAP, idet
Stiftsøvrigheden skal godkende projektet.
MR er samtidig bedt om, at fremsende kopi af
kvitteringen som Byggesag afleverer ved
indtastningen.

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

Bilag:
Ansøgning om principgodkendelse af nyt orgel i
Gilleleje Kirke, Orgelsag 3 (2) (1), Orgel tilbud rev feb
21, Bilag 1, Bilag 3 (2), Bilag 4, Bilag 5, Kasse på
kirkeloft

Provstiudvalget afventer indsendelse af ansøgning
via Byggesag som oplyst til menighedsrådet. 
Når kvittering fra Byggesag modtages fra
menighedsrådet, vil projektet blive behandlet af
provstiudvalget.



13 - Vejby MR - Ansøgning Præstegårdens
badeværelse

Byggesag modtaget d. 08-02-2021. Vejby MR
ansøger renovering af Vejby præstegårds
badeværelse. Der ses ingen egentlig ansøgning.
Finansieringsplan, samt tilbud og arkitektaftale er
vedlagt.
 
 
Info. til punktet:
MR har indtastet i Byggesag 09-10-2020 (2020-
29211). Pga. fejl i Byggesag, har  systemet først
afleveret ansøgningen til provstiet d. 08-02-2021. Da
det iflg. PU-beslutning af 29-10-2020 kun er
projekter der kræver Stiftets godkendelse der
skál ansøges via Byggesag, er der mulighed for
at behandle ansøgningen uden om systemet. 
 
Renoveringen/ombygningen er i gang, og arbejdet
næsten færdigt.
Finansieringsplan blev behandlet på PU mødet 08-
09-2020. 
 
 
Fra PU møde 08-09-2020 ifm. Vejbys
finansieringsplan:
Det af menighedsrådet fremsendte brev med oplæg
til finansiering af 01-09-2020 tages ad notam.
Der bevilges likviditetslån kr. 41.636 når projektet er
afsluttet, mod fremsendelse af dokumentation og
regnskab for projektets gennemførelse.
Projektansøgning skal indsendes via det nye
Byggesag system.
Beløbet tillægges Vejbys anlægsbudget 2021.
Likviditetslånet skal tilbagebetales ultimo 2021.

Sager:
Vejby Præstegård - Renovering af badeværelse (2020
- 26242)

Bilag:
Opsummering, Aktdokument, referatvejby240820,
160920MRreferat, Mauritzen tilbud side1, Vedr
renovering af badeværelse i Præstegården skrevet af
Henrik Lund, præstegårdsudvalg170620, Erik
Andersen tilbud side8-11, Erik Andersen tilbud side1-
7, Becks tilbud side1, arkitektaftale230420

Behandling via Byggesag ses ej som nødvendig.
Fremsendte ansøgning om renovering af
præstegårdens badeværelse godkendes.

14 - Kregme MR - Skader/revner i Kregme kirke sfa.
vejarbejde

PU noterer sig sagen og imødeser et forslag til
finansiering af ingeniørbistand. Evt. ansøgning om
§7a, stk. 2 dækning.



Mail af 17-02-2021. Kregme MR fremsender Haster-
brev af 16-02-2021 til Helsingør Stift
om skader/revner i Kregme kirke, der formodes
opstået i forbindelse med Vejdirektoratets arbejde
med omdannelse af rundkørslen ud for kirken.
 
Forud for brev samt efterfølgende har menighedsråd
og stift holdt kontakt.
 
Efter at have drøftet sagen med Nationalmuseet, har
stiftet besluttet, at der skal hyres en rådgivende
ingeniør til at hjælpe
menighedsrådet med processen, da det er lidt
diffust, hvem der har ansvaret for gravearbejdet og
hvilken myndighed evt. krav skal rettes imod. Når
stiftet kender mere til de deraf følgende udgifter, vil
provstiudvalget blive orienteret.
 
Rådgivende ingeniør har deltaget i et møde sammen
med menighedsrådet og Vejdirektoratet d. 03-03-
2021.
 
 
Helsingør Stift oplyser i mail af 10-03-2021 til Kregme
MR og provstiudvalget at:
Det er aftalt med ingeniør at denne bistår
menighedsrådet med sagen om revnerne i Kregme
kirke på baggrund af vejarbejdet.
Der er aftalt fakturering på timebasis med en ramme
på maks. kr. 25.000 ekskl. moms til
vejledningsarbejdet. Holder rammen ikke,
drøfter ingeniøren sagen med Stiftet.
Sagens omfang er på nuværende tidspunkt
vanskeligt at overskue, hvorfor afregning efter
medgået tid anses for hensigtsmæssigt. Ingeniøren
fakturerer direkte til Kregme kirkekasse og
menighedsrådet kan evt. tage kontakt til
provstiudvalget mht. finansiering.
Stiftsøvrigheden ønsker referater tilsendt fra møder
som afholdes med kommunen og/eller
Vejdirektoratet i sagen.
Stiftsøvrigheden minder om, at såfremt revner i
kirken skal udbedres, skal et projekt indsendes via
byggesagsmodulet til provstiudvalget og herefter til
stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:
Kregme kirke - Revner i kirken forårsaget af
vejarbejde (2021 - 5611)
Kregme kirke - Revner i kirken forårsaget af
vejarbejde (2021 - 5611)
Kregme kirke - Revner i kirken forårsaget af
vejarbejde (2021 - 5611)



Kregme kirke - Revner i kirken forårsaget af
vejarbejde (2021 - 5611)

Bilag:
Revner i kirken - haster, Skader VD feb 2021,
IMG_9058, IMG_9065, IMG_9158, IMG_9160,
IMG_9170, IMG_9089 (002), IMG_9088 (003),
IMG_9094 (003), IMG_9095, IMG_9097 (003), VS
Vedr. akutte revner i Kregme Kirke (STPR F2
1283695), Aktdokument, Aktdokument

15 - Kregme MR - Istandsættelse af fejlrepareret
kirkegårdsmur

Kvittering fra Stiftet af 22-02-2021. Forprojekt for
istandsættelse efter fejlrenovering af
Kregme kirkegårdsmur er fremsendt til Den kgl.
bygningsinspektør, Nationalmuseet samt
Kirkegårdskonsulenten for udtalelse.
 
Info:
- Almindelig istandsættelse af kirkegårdsmur
hører normalt under Provstiudvalgets
godkendelseskompetence, men pga. den
omfattende reparation der har rødder i reparation
efter stormskaden i 2014-2015, har Stiftsøvrigheden
valgt at sende projektet til udtalelse.
 
- Stiftet har givet forhåndstilsagn til Stiftsmiddellån
(se næste punkt på dagsorden).
 
Yderligere info. der kan være relevant:
- D. 16-02-2021 har Kregme sendt brev til stiftet om
revner i kirken ifm. Vejdirektoratets arbejde med
rundkørslen ud for Kregme kirke.
Stiftet er i gang med at undersøge sagen (Se separat
punkt på dagsorden, Sag 2021-5611).

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:
Til PUMR - kvitteringsbrev for modtagelse af
ansøgning - Kregme kirkegårdsmur

Taget til efterretning. Stiftsøvrighedens
tilbagemelding afventes.

16 - Stift til Kregme MR - Forhåndsgodkendelse
stiftsmiddellån

Taget til efterretning. 



Orienteringspunkt:
 
Brev af 24-02-2021, dok.nr. 2021 - 5811-2, fra
Stiftsøvrigheden til Kregme MR med forhåndstilsagn
på stiftsmiddellån.  
Der gives forhåndstilsagn på et lån i stiftsmidlerne på
indtil kr. 1.800.000 med en afdragstid på 10 år til
finansiering af reparation af fejlrepareret
kirkegårdsmur, med forventet første afdrag i juni
termin 2022.
En egentlig lånebevilling vil blive udfærdiget, når alle
relevante godkendelser foreligger.

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, Kregme Sogns Meninghedsråd -
forhåndstilsagn om stiftsmiddellån

17 - Stift til PU - Sag om Mårum kirkes indvendige
istandsættelse afsluttes

Orienteringspunkt:
 
Brev af 26-02-2021 fra Stiftsøvrigheden til PU
v/dok. 2020-16459-28. Stiftet oplyser at sagen om
Indvendig istandsættelse af Mårum kirke afsluttes
grundet fortsat manglende oplysninger fra Mårum
menighedsråd. Ny ansøgning, projekt m.v.
skal indsendes samlet via Byggesagsløsningen på
DAP.
 
Siden juni 2020 har manglende oplysninger om
istandsættelse af altertavlens ramme gjort det
umuligt at behandle ansøgningen.
 
Provstiet har d. 05-03-2021 oplyst menighedsrådet
om afslutning af sagen samt om fremsendelse af helt
ny ansøgning.

Sager:
Kirke Mårum - Indvendig istandsættelse (Sag
afsluttet af Stift - Ny skal ansøges via
Selvbetjeningsløsningen) (2020 - 13319)

Bilag:
Til PU - vedr. istandsættelse af bl.a. alterramme,
Mårum Kirke

Taget til efterretning. 
Ny ansøgning, projekt m.v. afventes indsendt samlet
via Byggesagsløsningen på DAP.)
 
 



18 - Stift til Blistrup MR - Revideret projekt for Nyt
orgel ønskes fremsendt

Orienteringspunkt:
 
Brev af 15-02-2021, dok 2019-35644-24 fra Stift til
Blistrup MR. Stiftsøvrigheden principgodkender Nyt
orgel under betingelse af, at konsulenternes
udtalelser iagttages, og der fremsendes Revideret
projekt ad tjenestevejen til Stiftsøvrighedens
godkendelse.
 
Arbejderne må ikke igangsættes før
Stiftsøvrighedens endelige godkendelse foreligger.
 
Bemærk:
Blistrup MR skal via en ny Byggesag på DAP indsende
sit reviderede projekt inkl. ansøgning og diverse
bilag.

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

Bilag:
Til MR - afgørelse vedr. nyt orgel, Blistrup Kirke

Taget til efterretning. 
Provstiudvalget afventer Blistrup MRs ansøgning,
revideret projekt, samt diverse bilag, indsendt via
Byggesagsløsningen på DAP.
 

19 - Stift til Tibirke MR - Godkender Projekt for
sikring af kirkens inventar

Orienteringspunkt:
 
Brev af 10-02-2021 til Tibirke MR og
PU. Stiftsøvrigheden godkender v/dok nr. 2018-
33424-31 projekt af 17-11-2020 for Sikring af
historisk inventar i Tibirke kirke udarbejdet af Frost
Arkitektfirma.

Sager:
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)

Bilag:
Aktdokument, Til MRPU - afgørelse, Tibirke Kike -
sikring af historisk inventar, Tibirke
Kirke_udtalelse_20210118,
2021.01.12_KS_B_Tibirke_Sikring af historisk
inventar_jf

Taget til efterretning. 

20 - Stift til Græsted MR - Godkender nye Taget til efterretning.



lukkebeslag på kirkevinduer

Orienteringspunkt:
 
Brev af 24-02-2021, Sagsnr. 2019 - 4286-
24, fra Stiftsøvrigheden til Græsted MR. Godkender
at vinduerne i Græsted Kirke renoveres som ansøgt.

Sager:
Kirke Græsted - Lukkebeslag på vinduer (2019 - 2437)

Bilag:
Godkendelse af renovering af kirkevinduer i Græsted
Kirke, 2020.12.10_KS_B_Græsted_renovering
vinduer_sa

21 - Aflysning af de Forberedende budgetmøder 23.
og 25. marts 2021

Orienteringspunkt:
 
Menighedsrådene har ved mail af 09-03-2021 fået
besked om aflysning af de Forberedende
budgetmøder i marts.

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

Bilag:
Til MR Aflysning af de planlagte Forberedende
budgetmøder d. 23. og 25. marts 2021

Taget til efterretning.

22 - Ændringer ifm. Syn og Regnskab pga. Covid-19

Orienteringspunkt:
 
Menighedsrådene har ved mail af 19-02-2021 fået
besked om procedureændringer ifm. Syn 2021 og
aflevering af Regnskab 2020.

Sager:
Forholdsregler Covid-19 - FRV 2021 (2021 - 1038)

Bilag:
Brev til MR vedr regnskab 2020 og syn 2021 under
covid-19

Taget til efterretning.

23 - Stiftets Konsulentrunde er udskudt til 15. og 16.
juni 2021

Taget til efterretning. 



Orienteringspunkt:
 
Stiftets Konsulentrunde er udskudt til 15. og 16. juni
2021. De berørte menighedsråd,
Esbønderup, Helsinge og Tibirke, er orienteret.
Sag 2020-31978
 
(ingen bilag)

24 - LM Personalekonsulent aftale - Vedtægt sendt
til offentliggørelse

Orienteringspunkt:
 
Underskrevet vedtægt for fælles indkøb af LM
personalekonsulentordning, med provstiet som
ramme, er sendt til offentliggørelse på Stiftets
hjemmeside.

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

Bilag:
Aktdokument

Taget til efterretning.

25 - Eventuelt

Gribskov Kommune har udsendt Offentlig høring af
forslag til Kommuneplan 2021- 33 for Gribskov
Kommune samt rapport om miljøvurdering.
Evt. høringssvar skal være kommunen i hænde
senest 02-05-2021.
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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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