
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210413 - d. 13-04-2021 kl. 18:00 til 20:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2022 - Foreløbige driftsrammer

Fastsættelse af de foreløbige driftsrammer for
budget 2022.
 
Fordeling af forsikringsbidrag 2022 er udsendt fra
KM på DAP d. 26-03-2021.
 
Punkter på dagsorden der behandles sammen med
dette punkt:
- Hospice andagter på Arresødal. Evt. forøgelse af
budget
- Vardemodellen

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210316

Den foreløbige driftsramme udmeldes med en
opskrivning på 1,5%.
 
De foreløbige rammer udmeldes til
Økonomiportalen senest d. 15-04-2021, hvorfra
kirkekasserne kan hente dem.
 
I den foreløbige driftsramme er der ikke taget højde
for eventuelle budget 2022 justeringer sfa.
Vardemodellen.
Eventuelle justeringer forventes oplyst
ved provstiudvalgets behandling af de foreløbige
budgetter.
 
Vedr. Hospice andagter.
Der kan ikke regnes med en yderligere fast forøgelse
af bevillingerne fra ligningsmidlerne.

2 - Hospice andagter på Arresødal - Eventuel
forøgelse af budget

Mail af 25-03-2021. Forespørgsel fra Hospicepræst
om andagter i forhold til budget.
 
Behandles under punktet Foreløbige driftsrammer.

Sager:
Hospicepræst Arresødal - Retningslinjer for fast
bevillinger til udgifter og kirkefunktionærudgifter
(2019 - 39622)

Bilag:
VS Andagter Arresødal

Vedr. Hospice andagter.
Der kan ikke regnes med en yderligere fast forøgelse
af bevillingerne fra ligningsmidlerne.
 
Provstiudvalget er velvilligt indstillet til at vurdere en
motiveret ansøgning, med oplysning om antal
andagter er øget i forhold til de tidligere år.



3 - Vardemodellen ifm. budget 2022

Behandles delvist ifm. punktet Foreløbige
driftsrammer.
 
Provstikontoret er i gang med at indhente
oplysninger om:

Antal gudstjenester m.v. fra
pastoraterne.
Antal urnenedsættelser og begravelser
fra kirkegårdene.

 
Oplysninger om:

Antal legatgravsteder/-pladser med
hhv. Vedligehold, Blomster, og
Grandækning.

Da ændringer i antal for disse ikke varierer stort år
for år, er det valgt ikke at indhente
opdaterede oplysninger for 2020 til Vardemodellen. I
stedet anvendes de eksisterende oplysninger for
2019, der blev indhentet af det nedsatte udvalg
bestående af én kirkegårdsleder fra hvert
ligningsområde samt et PU medlem.
 
På næste Fælles årlige GIAS og ERFA møde med
kirkegårdene vil fremtidigt interval for opdatering af
oplysninger om legatgravsteder/-pladser blive
behandlet.

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
Aktdokument

Vedrørende kirkelige handlinger etc.: Det har ikke
uden videre været muligt at indsamle de korrekte
oplysninger ved at bruge Person
(personregistreringen) eller oplysningerne som de
foreligger i Statistikbanken. 
På den baggrund er tallene fra Statistikbanken
indhentet og udsendt til de enkelte pastorater med
anmodning om at man lokalt anfører de tal, man ud
fra de angivne parametre lokalt anser for at være de
korrekte.
Selv disse tal må efterfølgende udsættes for en
nærmere vurdering.

4 - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler

Status ifm. Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler.

Ansatte har i e-boks modtaget
oplysninger fra Lønmodtagernes Fond
for Tilgodehavende Feriemidler, med
mulighed for at gennemgang af de
oplyste beløb til indefrysning af
feriemidler.
Pr. februar 2021 blev det muligt for
menighedsrådene at vælge frivillig
indbetaling af de opgjorte beløb.
Provstikontoret har i marts bedt MR-
formændene oplyse den enkelte

Provstiudvalget foreslår menighedsrådene frivillig
indbetaling hurtigst muligt. 
Efterfølgende dokumentation for opkrævning, samt
for indbetaling, imødeses når Lønmodtagernes
feriefond i løbet af sommeren fremsender de endelig
opkrævninger.
 
De igangværende forløb tages til efterretning.



kirkekasses endelige totale beløb, og er
i gang med at overføre de hensatte
beløb til kirkekasserne.
Ligeledes har provstikontoret bedt
menighedsrådsformændene
fremsende dokumentation til provstiet
for opkrævning, samt for
indbetaling, når Lønmodtagernes
feriefond i løbet af sommeren
fremsender de endelig opkrævninger.

 
Mail af 22-03-2021 til menighedsrådsformændene.
Lønmodtagernes Feriefond for Tilgodehavende
feriemidler - Dokumentation for Endelig opkrævning
samt
indbetaling.
Fortsættelse af provstikontorets mail af 15-03-2021
til menighedsrådsformændene ifm. frivillig
indbetaling.
Vi er nu i gang med overførsler fra PUK til
kirkekasserne.
Når Lønmodtagernes feriefond i løbet af sommeren
fremsender de endelig opkrævninger, skal vi bede
Jer fremsende dokumentation til provstiet for
opkrævning, samt for indbetaling.
Dette fordi de beløb der nu er tilgængelige ifm.
frivillig indbetaling kan rettes i perioden frem til
endelig
opkrævning.
Når dokumentationen til den tid fremsendes, skal
den være anonymiseret - altså ingen cpr. oplysninger
m.v.
Medsend tillige en kopi af denne mail.
 
Mail af 15-03-2021 til menighedsrådsformændene.
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond for
Tilgodehavende feriemidler.
Det er nu muligt for arbejdsgivere frivilligt at
indbetale feriepenge for overgangsåret - I vil alle
have modtaget meddelelse via e-boks fra
Lønmodtagernes Feriemidler, i forbindelse med Tjek
af Jeres indberetninger.
Vi vil gerne bede hver MR-formand oplyse
kirkekassens endelige totale beløb der skal
indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.
Beløbet vil derefter blive overført til kirkekassen.
Menighedsrådet bedes sikre at beløbet indbetales til
Lønmodtagernes feriefond.
 

Sager:
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler - FRV (2019 - 23514)



Bilag:
Aktdokument

5 - LM Personalekonsulentaftalen - Tilbud for 2022

Mail af 25-03-2021 Fra LM personalekonsulenterne.
Statusrapport Marts 2021 indeholdende tilbud for
2022 er modtaget.
Ifm. budget 2022 skal fortsættelse af samarbejdet
om LM personalekonsulentaftalen til beslutning på
de offentlige budgetsamråd i 2021.
 
Tilbud på samlet pris for provstiet i 2022:
Grundbeløb, Sagsbehandling, Særlige
indsatsområder og 1-2 fyraftensmøder, i alt
kr. 381.000.
 
Til sammenligning var prisen for samme ydelser i
2021 kr. 372.000.
 
Statusrapporten af Marts 2021 behandles på
separat punkt.
 

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

Bilag:
Statusrapport 2021 for
personalekonsulentordningen med tilbud for 2022

Provstiudvalget anbefaler fortsættelse af LM
Personalekonsulentaftalen. Pristigningen på ca 2,4%
anses for rimelig.
Menighedsrådsformændene bedes sørge for at det
enkete sogns separate rapport fra 2020, samt den
fælles statusrapport af Marts 2021, gennemses af
menighedsrådet.
 
Menighedsrådene skal inden de offentlige
budgetsamråd i 2021 behandle fortsættelse af LM
personalekonsulentaftalen på et
menighedsrådsmøde.
Hvert menighedsråds deltager på det offentlige
budgetsamråd skal være bemyndiget til at afgive
stemme på menighedsrådets vegne.
 
 

6 - LM personalekonsulenternes Statusrapport
Marts 2021

Mail af 25-03-2021. LM
personalekonsulenterne fremsender
Statusrapport Marts 2021. (anonymiseret udgave).
Rapporten er sendt til MR-formænd og MR-
kontaktpersoner.

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

Bilag:
Statusrapport 2021 for
personalekonsulentordningen med tilbud for 2022,
Statusrapport 2021 Frederiksværk Provsti

Menighedsrådsformændene bedes sørge for at den
fælles statusrapport af Marts 2021 gennemses af
menighedsrådet.
Da der er en del nye menighedsrådsmedlemmer vil
det være hensigtsmæssigt også at gennemse det
enkete sogns separate rapport fra 2020.



7 - Klimatiltag - Grøn kirke - Vedr. provstiet

D. 02-04-2021 har provstiet udsendt mail til
menighedsrådene, vedlagt Excel-skemaer til
udfyldelse, i forbindelse med undersøgelse af
klimatiltagene i provstiet.
Excel-skemaet er forudfyldt med oplysninger fra
energirapporterne udført i 2018, nu anmodes
menighedsrådene ud fra 2020 regnskabet at
videreudfylde skemaet med oplysninger om
energiforbruget på kirkebygningen og eventuelle nye
bygninger der er kommet til siden sidste
energirapport. 
 
Ligeledes ønskes tilføjet oplysninger om de initiativer
vedr. energi, man måtte have taget, nye
energiformer m.v., samt oplysninger om nye
bygninger, der er taget i brug, eller andre, der er
taget ud af brug, med anførsel af dato for
ændringerne.
 
Info.
D. 29-03-2021 er sammendrag forfattet
af PEK/PU fra Provstiudvalgskonferencen i januar
2021 udsendt til menighedsrådenes orientering.
Grøn omstilling var et af hovedtemaerne på
konferencen.

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV
20210316, Aktdokument, Delreferat fra møde PU
FRV 20210216

Provsten præsenterede Folkekirkens Varme- Energi-
og Klimakonsulent, Poul Klenz Larsens PowerPoint
præstentation.
 
Ejvind Hartmund udformer et notat fra indlægget om
"Ti bud på mere bæredygtig udvikling" ved Ghita
Parry fra provstiudvalgskonferencen.

8 - Provstikontoret - Fremtidig beliggenhed

Helsinge menighedsråds skitseforslag til muligt nyt
provstikontor.
 
Skitser samt intern korrespondance er udsendt
separat til PU.

Sager:
Provstikontoret Frederiksværk provsti - Fremtidig
beliggenhed (2019 - 24795)

Kort orientering ved EH.
Herunder de økonomiske aspekter (finansiering),
som de pt. tager sig ud.
Sagen genoptages ved næste PU-møde, når der har
været drøftelser mellem provst, sekretærer og EH og
der formodentligt kan forelægges en langt mere
endelig skitse fra arkitekten. Projektet har været
behandlet på Helsinge menighedsråds seneste
møde, og her var stemningen meget positiv. 



Bilag:
Delreferat fra møde PU møde 20190813

9 - Folkekirkens migrantsamarbejde

Mail af 09-03-2021. Folkekirkens Migrantsamarbejde
oplyser at der desværre ikke er mulighed for
optagelse som medlemmer for halvt kontingent.
 
Historik:
Som svar på invitation til medlemskab fra
Provstisamarbejdet om migranter,
besluttede provstiudvalgets på sit møde d. 29-10-
2020 at tilbyde medlemskab mod betaling af halvt
kontingent kr. 25.000.

Sager:
Invitation - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd -
Samarbejde mellem Provstier om migranter og
folkekirken (2020 - 28572)
Invitation - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd -
Samarbejde mellem Provstier om migranter og
folkekirken (2020 - 28572)

Bilag:
VS Til Folkekirkens Migrantsamarbejde (STPR F2
1203249), Invitation til landsdækkende samarbejde
for provstier om folkekirkeligt arbejde blandt
migranter

Folkekirkens migrantsamarbejde har efter det
oplyste ikke ønsket at give provstiet en form for
medlemskab med det anførte beløb. 
Indtil videre er denne sag så ikke længere aktuel.

10 - Esbønderup MR - Styring anlægsaktiviteter
2020

Mail af 11-03-2021. Esbønderup MR fremsender
Styring anlægsaktiviteter 2020, med ønske om at få
ubrugte anlægsmidler overført til 2021.
 
Samlede ubrugte anlægsmidler kr. 891.116 ønskes
overført til 2021.
Beløbet omfatter underskud på projekterne
Kirkegårdsplan kr. -32.175, samt Ny
informationsstander kr. -3.000.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Esbønderup MR (2018 - 12869)

Bilag:
Anlægsskema, 2020 Styring anlaegsaktiviteter -
Esbønderup

Ubrugte anlægsmidler kr. 926.291 godkendes
overført fra 2020 til 2021.
Merforbrug kr. 35.175 på afsluttede anlægsarbejder
godkendes modregnet i MRs frie midler.
Vedr. ubrugte anlægsaktiver fra 2018 har PU
godkendt  projekt "øst mur" forelagt
"konsulentrunden 2021", hvorfra der forventes
rapport i sommeren 2021. Projekt "fliser kirkegård"
forventes opdelt i mindre delprojekter - MR bedes
fremsendes plan herfor, når beslutning er truffet.



11 - Mårum MR - Ansøger overførsel samt
konvertering

Mail af 11-03-2021. Mårum MR ansøger overførsel
samt konvertering. Styring anlægsaktiviteter 2020 er
vedlagt. 
 
Ansøgningstekst:
"Mårum Menighedsråd ansøger om:
At overføre i alt kr 269.084,80 fra anlægsbudget
2020 til anlægsbudget 2021.
Det drejer sig om følgende poster:
1. Maling af kirkebænke, alter mm:   kr 108.337,50. 
2. Restaurering af altertavle   kr 80.000
3. Indretning af kontor til kordegn mm kr 40.751,42
4. Diverse murerarbejde v låge.  Kr 40.000
 
Ad 1+2: Arbejderne er en del af en større igangsat
renovering i kirken. Yderligere midler er bevilliget på
budget 2021.
Ad 3: Arbejdets første faser er gennemført. Der
mangler nu opsætning af knagerækker, maling af
træværk i sognestue og udskiftning af armaturer.
Hovedparten af dette kan dækkes af restbeløbet.
 
Mårum menighedsråd ansøger også om godkendelse
af overførsel mellem anlægsposter i budget 2020:
Kalkningen af kirken i 2019 blev 60112,50 dyrere end
beløbsramme afsat på syn. Arbejdet inkluderede dog
også 
• reparation af sokkel på kirke og kapel (Afsat kr
20.000 i 2020). 
• Kalkning af kapel (Afsat kr 10.000 i 2020)
For begge poster anmoder til om overførsel til
posten kalkning af kirken
 
Energikonsulent (kr 25.000 afsat i 2020) ar klaret
uden omkostninger. Vi anmoder om godkendelse af
overføring til posten for kalkning af kirken.
Restbeløb 1437,87 fra posten Rydning af kirkegåerd
nmodes ligeledes overført til posten: Kalkning af
kirken."
Info. til punktet:
Ud over ansøgningens nævnte overførsler og
ønskede konverteringer fremgår af Styring
anlægsaktiviteter 2020 videreførsel af underskud på
i alt 5 igangværende projekter.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Mårum MR (2018 - 8809)

Ubrugte anlægsmidler kr. 177.305,68 godkendes
overført fra 2020 til 2021, idet henvises til nyt
anlægsstyringskema indsendt som bilag til regnskab
2020.
I henhold til ansøgning godkendes konvertering af
diverse ikke udførte eller afsluttede arbejder, i alt kr.
56.631,10 til projekt "kalkning af kirken".
MR opfordres til at afvikle diverse arbejder med
merforbrug inden udgangen af 2021, enten ved
konverteringer og/eller gennem ansøgninger om
tillægsbevillinger.



Bilag:
Styring af anlægsaktiviteter 2020 samt anmodning
om overførsel af anlægsmidler Mårum MR,
Regnskabsoversigt MÅR 2020 pr 26-02-2021 (1)

12 - Søborg MR - Ansøger konvertering til ny
olietank samt flytning af oliefyr

Brev af 26-03-2021 Søborg MR ansøger konvertering
til ny olietank samt flytning af oliefyr
Brev af 21-03-2021 Søborg MR fremsender plan for
afvikling af opsparinger.
 
1) Søborg MR - Ansøger konvertering til ny olietank
samt flytning af oliefyr
 
2) Plan for afvikling af opsparinger
 
Vedr. Områdeorganistordningens fremtid behandles
det på separat punkt.

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

Bilag:
SV Til Søborg MR svar på Tilkendegivelse vedr.
områdeorganistordning - samt Plan for afvikling af
gamle anlægsbevillinger og opsparet kapital (STPR F2
1320176), Plan-afvikling-anlaeg_opsparing,2021,
provsti,olietank,kirke,marts_2021,
tilbud_1,olietank,kirke, tilbud_2,olietank,kirke

1) Vedr. ønsket konvertering til ny olietank samt
flytning af oliefyr.
Iht. Søborg MR-formands samtale med Poul Erik
Kandrup/PU d. 13-04-2021 sættes ansøgningen i
bero, indtil det er blevet undersøgt, om der findes et
forsvarligt alternativ som f.eks. varmepumpe.
 
2) Plan for afvikling af opsparinger.
Taget til efterretning.
 
Forventet færdiggørelses-år bør fremgå af
anlægsspecifikationerne i kirkekassens budgetter.
Ligeledes bør opsparingerne fremgå under
"Supplerende forklaringer til budgettet".

13 - Søborg MR - Områdeorganistordningens
fremtid

Mail af 10-03-2021. Søborg MR fremsender
tilkendegivelse af 05-02-2021 vedr.
Områdeorganistordningen.
 
Tilkendegivelsen er foranlediget af referatet fra
budgetsamrådet i 2018 og omfatter en liste af
årsager til at Områdeorganistordningen fortsat bør
være placeret i Søborg sogn. Blandt andet har sognet
en af provstiets største kirker, kirken er desuden den
største i Gribskov kommune, som er den kommune i
provstiet som den nuværende ordning omfatter.

Sager:

Søborg menighedsråds anliggende vedr.
Områdeorganistordningens placering tages ad
notam. 
Provstiudvalget anser det for at være en sag for
Områdeorganistordningens bestyrelse, og imødeser
derfor indstillinger desangående derfra.



Samarbejde Frederiksværk provsti -
Områdeorganistordningen i Gribskov kommune
(2018 - 17623)

Bilag:
Plan for afvikling af gamle anlægsbevillinger og
opsparet kapital samt tilkendegivelse vedr.
områdeorganistordning, omraadeorganist,fremtid

14 - Fra Folkekirkens Familiestøtte Meddelelse til
provstier med kopi til biskoppernes orientering

Mail af 18-03-2021. Brochure/orientering er
modtaget fra Folkekirkens Familiestøtte, med
meddelelse til provstierne, og forslag til at det
samlede provsti tilslutter sig samarbejdet.
 

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

Bilag:
Meddelelse om Folkekirkens Familiestøtte til
provstier med kopi til biskoppernes orientering,
Information om FF til provstier og menighedsråd

De eventuelle ressourcer, der måtte kunne findes i
ligningsmidlerne til diakonalt arbejde, ser PU bedre
anvendt på rent lokal basis. 
Der kan eventuelt på sigt oprettes samarbejder
mellem flere sogne med diakonalt tilsnit. 
En koordinerende indsats findes allerede ved
Helsingør stifts diakonikonsulent, Thyge Enevoldsen.

15 - Fra Stift til PU - Høringssvar til info. vedr.
Gribskov Kommuneplan

Orienteringspunkt.
 
Brev af 26-03-2021. Helsingør Stift har fremsendt sit
høringssvar til Gribskov Kommune sfa. høring
udsendt fra Kirkeministeriet. Høringssvaret
er fremsendt cc til provstiet.
 
Til info.
Provstikontoret har d. 08-03-2021
fremsendt Offentlig høring af Kommuneplan 2021-
33 til provstiudvalget. Af høringen fremgik at et evt.
høringssvar skal være kommunen i hænde senest 02-
05-2021.

Sager:
Høring - Gribskov kommune - Kommuneplan 2021-
33 (2021 - 10095)

Bilag:
Aktdokument, Høringssvar til Gribskov kommune
vedr. Kommuneplan 2021-33

Taget til efterretning.



16 - Provstikontoret - Vandskaden

Orienteringspunkt
 
Advokat har sendt brev til udlejer d. 12-03-2021.

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

Bilag:
Til udlejer

Taget til efterretning.

17 - Mårum MR - Refusion for
børnekonfirmandhold

Orienteringspunkt
 
Mail af 17-02-2021. Mårum MR har fremsendt
ansøgning om refusion for
afviklet børnekonfirmandhold i 2020, i alt kr.
7.689,86.
Beløbet er overført til kirkekassen.
 

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

Bilag:
VS Returneres til Mårum MR for ny ansøgning om
børnekonfirmandrefusion (STPR F2 1304776),
Ansøgning om refusion for børnekonfirmandlærer i
2020

Taget til efterretning.

18 - Eventuelt
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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Provstiudvalg)
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Per Spindler Løth (Frederiksværk
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Provstiudvalg)
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