
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210504 - d. 04-05-2021 kl. 16:00 til 22:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Synsprotokoller 2021 gennemgås

Provstiets bygningssagkyndige deltager under
behandlingen.

Modtagne Synsrapporter, Oversigtsskemaer til
synssager samt modtaget ekstramateriale, er
udsendt på separat mail til PU, samt
bygningssagkyndige inden mødet.
 
 
Vedlagt synsrapporterne er modtaget
ekstramateriale fra:
- Blistrup
- Esbønderup
- Tibirke
 

Relevant derudover:

Kregme MR (sag 2020-29514) - Vedr. Afledning af
overfladevand fra Kregme kirkes P-plads, blev MR
efter PU mødet 29-10-2020 bedt om en redegørelse
for projektet, hvori man anskueliggør anlægs- og
driftsudgifterne. Kregme MR har fremsendt
redegørelse m.v. med anslået anlægsudgift på kr.
600.000. Projektet ses ikke påført synsrapport 2021.
Projekt for "Afledning af overfladevand fra Kregme
kirkes P-plads" behandles på separat punkt på
dagsorden.
 
 
Særligt i forbindelse med behandling i 2021:
 
Behandling af synsrapporter 2021 sker alene på
baggrund af menighedsrådenes egne syn.

Som oplyst i provstiudvalgets brev til
menighedsrådene af 19-02-2021 er provstiudvalget
sig bevidst, at de skærpede restriktioner i foråret
2021 kan have medført mangler som ikke er kommet
med på synsrapporterne, og som man senere må
forholde sig til. 
 
Synsudskrifterne godkendtes i forhold til de
besluttede ændringer og bemærkninger, såfremt de
kan indeholdes i ligningsbeløbet.
Ændringer skal indarbejdes i foreløbigt budget inden
aflevering.
Generelt vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal
Nationalmuseet kontaktes inden synsudsættelse,
ligesom der skal forelægges en begrundelse samt
udføres en oversigt over den forventede
energibesparelse.
Provstiudvalget bemærker at der her også kan være
arbejdsmiljømæssige hensyn at tage.

Nedenstående henviser til synsnumre på
"Oversigtsskema til synssager".
 
 
Menighedsråd i Halsnæs kommune:
 
Frederiksværk-Vinderød:
Kirkerne:
Synsnr. 3 - Kirkeklokkeautomatik VIN - afvises
Synsnr. 4 - AV- & streamingløsning VIN - afvises
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 3 - Varmtvands-ukrudtsbekæmper -
Godkendes under forudsætning af tilbud om leje for
de øvrige kirkegårde i Halsnæs.
 



 
Som oplyst i provstiudvalgets brev til
menighedsrådene af 19-02-2021 er provstiudvalget
sig bevidst, at de skærpede restriktioner i foråret
2021 kan have medført mangler som ikke er kommet
med på synsrapporterne, og som man senere må
forholde sig til.
 
Almindelig vis er der hvert år foretaget provstesyn i
et antal sogne - hvorved provstesyns-rapporten
vægtes ved provstiudvalgets behandling. 
I 2020 blev et par provstesyn aflyst grundet Covid-19
situationen, det samme blev alle de planlagte
provstesyn i 2021.
Der er således endnu ikke udført forventet
provstesyn i:
• Esbønderup (opr. 2020)
• Villingerød (opr. 2020)
• Gilleleje
• Græsted
• Torup og Lynæs
• Helsinge
• Valby

 

Sager:
Syn FRV 2021 (2021 - 4556)

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

Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen
 
Kregme:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 3 - Bygherrerådgivning for
mandskabsbygning/sognegård - afvises. Ér tidligere
bevilget i B2021.
 
Præstebolig:
Synsnr. 3 - Udskiftning af bordplader i køkken -
Henvises til drift
 
Melby:
Kirken:
Synsnr. 1 - Maling af skodder i tårn og låger -
Henvises til drift
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Lys på trappe mod Lindebjergvej og på
kirkegårdssti - Afvises
Synsnr. 3 - Nye kirkegårdsbænke - Henvises til drift
Synsnr. 4 - Udskiftning af låse i kirke, kirkegård,
krkekontor, Sognegård, konfirmandstue, incl.
ekstranøgler og nøgleboks - Afvises. Ér tidligere
henvist til drift
Synsnr. 6 - Stensætning mod Melbyvej  og sløjfning af
slidske ved Sognegården - Afvises
 
Torup:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - STRG Nyt stakit mod Søndergade -Afvises
Synsnr. 7 - TOKG Projektering af ændr.opg.fra syd -
Henvises til drift
 
Ølsted:
Kirken:
Synsnr. 2 - Omlægning af gulv i våbenhus og kirken -
Afvises
Synsnr. 3 - Messehageler rep. og vask mv - Henvises
til drift
Synsnr. 4 - Renovering af solur på kirken - Henvises til
drift
Synsnr. 5 - Langtidsplanlægning af renovering af
kirkerummet opstart ældre mgl. - Udsættes til 2024
iht. synsrapportens frist.
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Projektering og behovsanalyse mv. af
graverbygning opstart - Reduceres til kr. 100.000
Synsnr. 3 - Udskifte al hæk bag kapellet til takshæk -
Reduceres/Opdeles til kr. 30.000 over 3 år.
Synsnr. 4 - Langtidsplan for kirkegården ældre mgl. -
Afvises. Ér bevilget i B2021 (kr. 60.000).



Synsnr. 10 - Supplering ekstra borde og inventar til
Rytterskolen - Afvist
 
 
Menighedsråd i Gribskov kommune:
 
Annisse:
Kirken:
Synsnr. 2 - Forsatsvinduer til kirken (ældre mgl 2016)
- Afvises
 
Blistrup:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 5 - Udskiftning af gravstedshække på en del
af kirkegården - Reduceres til kr. 50.000
 
Esbønderup:
Kirken:
Synsnr. 2 - Lys i klokke tårn - Henvises til drift
Synsnr. 3 - Revne i kirkemur sydøst rep - Henvises til
drift
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 - Udvendig gelænder til kælder males -
Henvises til drift
Synsnr. 2 - Div sanitet i køkken nedslidt og defekt -
Henvises til drift
Synsnr. 3 - Flisebelæg. Kirkegård (del af gl mangel) -
Henvises til drift 
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen
 
Gilleleje:
Kirken:
Synsnr. 2 - Total løsning ifm med streaming - Afvises

Græsted:
Kirken:
Synsnr. 1 - Skærme i kirken - Afvist
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Fældning af to gamle træer på
kirkegården - Henvises til drift
Synsnr. 2 - Nyt batteri på el-traktor - Henvises til drift
 
Helsinge:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Kontortilbygning - Afventer
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen
 
Mårum:



Kirken:
Synsnr. 8 - Nye skabe  nede ved orgel - Henvises til
drift
Synsnr. 9 - Ny lydløsning - Afvises
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 6 - Kapel nyt tag - Udsættes
 
Præstebolig:
Synsnr. 4, 9, 11, 13 - Henvises til drift
Hhv. Nyt pilehegn Arresøpil, Sognestue vinduer kittes
og males, Sognstue nordside fjernes for alger,
Sognestue, bordplade med kogeplader udskiftes
 
Ramløse:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 5 - Arkitekt til projektering af ombygning
Sognelængen ældre mgl. (Fremgår ikke af
synsrapporten) - Skal fremadrettet fremgå af
synsrapporten.
Skitse skal fremsendes til provstiudvalget senest d.
1. juni 2021.
Synsnr. 6 - Nyt tag på Avlsbygningerne - Afvises
 
Søborg:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 3 - Opmåling af kirkegård - Menighedsrådet
bedes uddybe hvilken slags opmåling der er tale om.
Præstebolig:
Synsnr. 1 - Akustikloft i præstegårdens køkken/alrum
- Afvises
 
Tibirke:
Kirken:
Synsnr. 3 - Stearinlys drypper på alterdug - Henvises
til drift
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - Skorsten på Gretely mangler kalkning -
Henvises til drift
 
Valby:
Ingen bemærkninger.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen
 
Vejby:
Kirken:
Synsnr. 1 - Reparation og kalkning af spejle i tårn -
Afvist. Ér tidligere bevilget i B2020.
Synsnr. 3 - Våbenhusdør afrenses og males; kapeldør
males og bundstykke udskiftes - Afvises
Synsnr. 4 - Belysning af kor; i forb. med kirkekalkning
er belysningen ændret ,og der dannes urolige



uhyggelige skygger omkring alteret. - Afvises
Synsnr. 5, 6 og 7 - Henvises til drift.
Hhv. Porten mod vest: råd og maling, Tårnluger
rådne og angrebet af svamp, Nedbrudte mursten
indvendigt i tårnet under tårnluge udskiftes
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2, 4 og 5 - Henvises til drift.
Hhv. Maling af vinduer i gravkerkontor, lem i østgavl
samt 4 låger i kirkegårdsmuren, Flagstang på
kirkegård ældre, Brudte tegl på kirkegårdsmur
udskiftes
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 - Kalkning og maling af kælder - Afvises. Ér
tidligere bevilget i B2020.
 
Villingerød:
Kirken:
Synsnr. 1 - Kalkning kirkegårdsmur - Afvises. Ér
tidligere bevilget i B2021.
Synsnr. 2 - Kalkning Kirke indvendig - Afvises. Ér
tidligere bevilget i B2021.
Synsnr. 3 - Kalkning Kirke uvendig - Overføres til 2022
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen
Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandlingen 
 

2 - Hospicepræst - Begrundet ansøgning om øget
bevilling til andagter

Brev af 15-04-2021. Hospicepræst fremsender
uddybet ansøgning om øget bevilling til andagter.
Nuværende årlige bevilling på kr. 33.000 ansøges
øget til kr. 50.000.
 
Af årsager nævnes bl.a. at det er mest
hensigtsmæssigt at der afholdes andagt hver 2. uge.
Gennemsnitstiden for patienter på Arresødal
Hospice er 21 dage, så med afholdelse af andagt
hver 2. uge, vil der være væsentligt flere, som kan nå
at komme til en andagt, end ved hver 3. uge som den
nuværende bevilling rækker til, og en andagt har
ofte stor betydning for patienterne.
 
 
Info. til punktet:
Hospicepræsten aflønnes 50/50 af hhv. Stift og
Arresødal Hospice. Provstiets bevilling til løn
finansierer organists og kirkesangers timer.

Sager:

Bevilling øges til kr. 50.000 pr. år som ansøgt.



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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210413, Ansøgning
om forhøjet bevilling til andagter på Arresødal
Hospice

3 - PU møde referater fra online-møder til
underskrift

Referater fra nedenstående online-møder mangler
underskrifter. Medbringes på mødet til underskrift.
Skal derefter i Dataarkivet.
20210119
20210216
20210316
20210413
 
(ingen bilag) 

Referater blev underskrevet. Overføres derefter til
Dataarkivet. 

4 - Provstikontoret - Fremtidig beliggenhed

Skitseforslag til muligt nyt provstikontor.
Der har internt i provstiet været afholdt et møde
d. 16-04-2021.
 
(Materiale fremsendes separat)
 
 
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210413

Udsættes til næste møde d. 27-05-2021.

5 - Kirkelivet efter corona

Helikoptertur over det kirkelige landskab under
genåbning. Drøftelse af mulighederne set i
provstiperspektiv v/EH.
 
(ingen bilag)

Provsten bemyndiges til at udarbejde forslag til
premiering af gode forslag til fremme af kirkelivet
efter Corona.



Sager:
Provstiet og kirkelivet efter coronakrisen - FRV (2021
- 12174)

Bilag:
Aktdokument

6 - Blistrup MR - Rådgiveraftale til behandling ifm.
Kirkegårdens stier og veje

Mail af 14-04-2021. Blistrup MR fremsender oplæg
til rådgiveraftale for Etape 1
- "Udskiftning/renovering af belægninger på
kirkegårdens stier og veje" til provstiudvalgets
behandling, med vedlagt oprindeligt udkast
samt aftalen til underskrift, hvor tidsrammen bør
revideres.
 
 
Info. til punktet:
Projektbeskrivelse revideret 30-04-2019 lød på kr.
375.000 inkl. moms for Etape 1. I den fremsendte
rådgiveraftale er beløbet kr. 425.000 inkl. moms.

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:
Vs Blistrup Kirke - Oplæg til rådgiveraftale vedr. etape
1, udskiftning af belægninger, Aftale om teknisk
rådgivning og bistand - Blistrup Kirkegårde 080421,
A ale om tekniskrådgivning og bistand i henhold l
ABR Forenklet, Delreferat fra møde PU møde
20190813, Delreferat fra møde PU FRV 20210316

Tages til efterretning, men jvf. PU beslutning af 13.
august 2019 og 29. oktober 2020 vedr. projektets
økonomi.
 

7 - Kregme MR - Redegørelse ifm. Overfladevand på
kirkens P-plads

Mail af 23-04-2021. Kregme MRs redegørelse ifm.
afledning af overfladevand på kirkens P-plads med
anslået anlægsudgift på kr. 600.000  samt udgift til
Rådgiveraftale på kr. 68.750. Der er ikke taget højde
for mulige udgifter til
forsinkelsesanlæg.  Rådgiveraftale, samt overslag på
tilslutning til Kommunens kloak er vedlagt.

Provsten har haft kontakt til henholdsvis MR-
formand Dennis Jelstrup, kirkeværge Christian
Ravnborg og graver Brian Vindahl Hansen. Provsten
orienterede herom.
Projektet forventes igen til behandling når
forholdene er afklarede.



 
Da MR vil ansøge udgifterne dækket via §7a stk. 2,
grundet forventet udførsel i 2021, har
menighedsrådet ikke fået anført anlægsarbejdet på
synsrapport 2021.
 
Note til punktet:
I ingeniørs notat/overslag af 12-10-2020 nævnes et
bilag 1 hvor der vises regnvandssystem med
tilslutning til faskine i stedet for tilslutning til
kommunens kloak, dette bilag ses ikke medsendt.
 
Anslåede driftsudgifter fremadrettet, som ønsket af
provstiudvalget, ses ikke nævnt.
 
PU beslutning fra 29-10-2020:
Provstiudvalget tager menighedsrådets
forhåndsoplysninger ad notam.
Man imødeser en redegørelse for projektet, hvori
man anskueliggør anlægs- og driftsudgifterne, og
samtidig belyser de forskellige muligheder for
etablering af anlæg til afledning/nedsivning af
overfladevandet.

Sager:
Kregme kirkes parkeringsplads - Afledning af
overfladevand (2020 - 29514)

Bilag:
Kregme redegørelse overfladevand, S28C-
6e21042312300, Kregme ref 20210209 (2),
Aftalebrev

8 - Kregme MR - Renovering af fejlrepareret
kirkegårdsmur

Til behandling:
Forprojekt samt rådgiveraftale for renovering
af fejlrepareret kirkegårdsmur i Kregme.
 
1) Kregme MR har d. 26-03-2021 fremsendt
underskrevet rådgiveraftale til provstiudvalgets
behandling.
 
2) Stiftsøvrigheden har d. 16-04-2021 sendt sin
godkendelse med bemærkninger for renovering af
fejlrepareret kirkegårdsmur til Kregme MR med cc. til
provstiet.

Giver Stiftsøvrighedens betingelser for
godkendelsen behov for ændringer i
Kregmes fremsendte rådgiveraftale?
Medfører betingelsen behov

Til forprojekt og rådgiveraftale har provstiudvalget
følgende bemærkninger:
 
1) Rådgiveraftalen:
PU tager rådgiveraftalen til efterretning.
Fremsendelse af detailprojekt må være til
provstiudvalgets godkendelse.
 
2) Budgettet: 
PU gør opmærksom på stiftets bemærkning om, at
fremtidig vedligehold af kirkegårdsmuren fastlægges
med en løbende plan, og at man ligeledes løbende
tager højde herfor i budgettet.



for ændringer i projektets budget?
 
Baggrund:
Provstiudvalget fremsendte d. 19-02-2021
Ansøgning vedr. stiftsmiddellån samt Anbefaling af
forprojekt for fejlrepareret kirkegårdsmur samt nye
tegl 195m til Stiftsøvrigheden, i fald Stiftsøvrigheden
ønskede at være godkender af forprojektet, på
baggrund af historikken vedr. Kregmes
kirkegårdsmur, der går tilbage til stormskaden i
2015.
Provstiudvalget oplyste d. 18-02-2021 Kregme MR at
provstiudvalget forventede udarbejdelse af en
rådgiveraftale.
 
 
Behandling via Byggesagsløsningen:
Da Stiftsøvrigheden ønskede at godkende
projektet behandles det via byggesagsløsningen.
 
Rådgiveraftalen hár Kregme MR indsendt via en
tilføjelse af bilag i Byggesag, hvilket så vidt vides ikke
burde kunne lade sig gøre - det skulle i så fald have
været rekvireret via provstiets behandling i
Byggesag, hvorfor provstiet heller ikke har modtaget
nogen besked herom fra systemet som fortsat er
fejlbehæftet.
Kregme har derfor tillige fremsendt rådgiveraftalen
via mail. 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210216,
Rådgiveraftale, Aktdokument, TIl MR - afgørelse
vedr. Kregme kirkegårdsmur,
2021.03.15_KS_B_Kregme_kirkegårdsmur_pt,
Kregme kirke. Udtalelse vedr istandsættelse af
kirkegårdsmur, Kregme omrenovering af
kirkegårdsmur - Nationalmuseet reviderede
udtalelse



9 - Kregme MR - Bygherrerådgivning ifm.
Sognegård, maskinbygning, samt mandskabs- og
graverfaciliteter

Mail af 16-04-2021. Kregme MR ansøger tilladelse til
at indgå kontrakt om bygherrerådgivning inden for
en beløbsramme på kr. 200.000 med udgangspunkt i
de tanker og ideer der fremgår af referatet fra
Stiftets konsulentrunde fra september 2019.
 
I november 2019 havde menighedsrådet møde med
medlemmer af provstiudvalget, som opfordrede
menighedsrådet til at igangsætte projekt
for maskinhus og mandskabsbygning.
 
Menighedsrådet ønsker nu at tage fat på en
projektbeskrivelse af det længe forberedte byggeri
af nyt maskinhus/mandskabsbygning/sognegård ved
Kregme kirke, og ønsker som det første at få
grundlaget for projektet defineret og beskrevet.
Menighedsrådet ønsker at sikre sig den faglige
bistand en bygherrerådgiver vil kunne give i dette
arbejde.
 
På separat punkt på dagsorden ses ønske om
konvertering af kr. 200.000 til formålet.
 
 
Info. til punktet:
Kregme kirkekasse har en opsparing på godt kr.
1,7mio fra tidligere bevillinger til projekt for
Mandskabs- og maskinbygning.

Sager:
Kirkegård Kregme - Samlet Sognegård og
mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)
Kirkegård Kregme - Samlet Sognegård og
mandskabsfaciliteter (2018 - 9698)
Kirkegård Kregme - Istandsættelse af
Mandskabsbygning og graver-faciliteter (2020 -
19010)

Bilag:
Kregme ans. bygherrerådgivning, Kregme
konsulentrunden, Notat fra møde med Kregme MR,
EH og FE vedr evt ny sognegård i Kregme 2019 1112,
Delreferat fra møde PU møde FRV 20200706

Indgåelse af kontrakt om bygherrerådgivning
godkendes.

10 - Kregme MR - Ansøger overførsel til 2021 m.v. Ansøgningens:
- punkt 1, 3, 4, 5 og 6 ubrugte anlægsbeløb på



Mail af 09-04-2021 Kregme MR fremsender fornyet
ansøgning af 08-04-2021 vedlagt nyt Styring
anlægsaktiviteter sfa. provstiets tilbagemelding fra
sidste PU møde.
 
Ansøgningstekst:
"Ansøgning om videreførsel af ubrugte anlægsmidler
2020
Kregme Menighedsråd fremsender hermed oversigt
over ikke afsluttede anlægsopgaver i 2020.
1. Katafalk (anlægsbevilling 2021) kr. -62.494,85
2. Handicapadgang til Konfirmandstuen kr. 70.000,00
3. Mandskabs- og maskinbygning kr. 120.309,00
4. Lamper til kirkegården kr. 55.000,00
5. Asfaltering foran mandskabsbygning kr.
105.000,00
6. Asfaltering af parkeringsplads kr. 175.000,00
I alt ikke-afsluttede anlægsopgaver 2020 kr.
462.814,15
Beløbet 462.814,15 ansøges hermed overført til
anlægsbudget 2021.

7. Overskud afsluttede anlægsopgaver kr. 103.533,75
Beløbet kr. 103.533,75 søges overført som
ubenyttede anlægsmidler til anlægsbudget 2021.
Styringsskema for anlægsaktiviteter for 2020
vedhæftes."

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

Bilag:
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2020,
Til Frederiksværk Provsti, Delreferat fra møde PU
FRV 20210316, Kregmes ansøgning om overførsel af
anlægsmidler, 1.Kregme.ansøgning 08.04.2021,
2.Kregme.Regnskabsoversigt 2020.pr.08.04.2021
med rettelser

igangværende projekter godkendes overført til 2021.
- punkt 2 Handicap adgang konfirmandstue kr.
70.000 skal tilbagebetales til provstiudvalgskassen.
- punkt 7 Overskud fra Skader på tårn og
tårnspidser kr. 103.109,30 skal tilbagebetales til
provstiudvalgskassen, og kr. 344 overføres til frie
midler.
 
Ejvind Hartmund tog forbehold for beslutningerne.

11 - Kregme MR - Ansøger konvertering til
bygherrerådgivning

Brev af 16-04-2021. Kregme MR ansøger
konvertering af kr. 200.000 afsat til opkøb af
naboareal ved Kregme kirkegård konverteret til
budget for rådgivning om opstart af byggeri af
Sognegård/maskinhus/mandskabsbygning i stedet,

Konvertering godkendes som ansøgt.



idet opkøb ikke kunne opnås.
 
Bemærk:
Ansøgningen har sammenhæng med det andet
punkt på dagsordenen vedrørende kontrakt for
bygherrerådgivning
ifm. Sognegård/maskinbygning/mandskabs- og
graverfaciliteter.

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

Bilag:
Konvertering fra 2021, Kregme ans konvertering

12 - Klimatiltag - Grøn kirke - Undersøgelse i
provstiet

Evt. info. 
 
Evt. info. vedr. de modtagne skemaer over
energiforbrug fra menighedsrådene.

Sager:
Klimatiltag - Grøn kirke - undersøgelse i provstiet
FRV (2021 - 3927)
Klimatiltag - Grøn kirke - Besvarelser fra
undersøgelse i provstiet FRV (2021 - 11917)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV
20210413, Aktdokument

Menighedsrådene erindres om besvarelse af det
udsendte skema, hvorefter oplysningerne samles.
 

13 - Vardemodellen

Status og evt. info.
 
(ingen bilag)

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
Aktdokument

Opdateringsinterval for kirkegårdenes legat-steder
og -pladser forventes umiddelbart at være hvert 3.
år.

14 - Opfølgning på samlet
Kordegnefunktion/Personregistrering

Provsten har d. 27-04-2021 afholdt møde med

Provsten orienterede fra mødet.
Der var opbakning til sagen hos de fremmødte,
som vil drøfte sagen i de respektive MR og vende
tilbage med udspil til ordningen på lokalt plan.



deltagere fra menighedsrådene; Gilleleje,
Esbønderup, Villingerød, Søborg og Mårum, efter
udsendelse af brev af 06-03-2021 med opfordring til
samarbejde om kirkebogsføring.
 
Mødedato blev ultimo april grundet restriktionerne.

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

Bilag:
SV Brev til Gilleleje, Esbønderup, Villingerød, Søborg
og Mårum MR vedr samarbejde om kirkebogsføring
(STPR F2 1305057)

15 - LM personalekonsulent Fyraftensmøde

Orienteringspunkt:
 
LM personalekonsulenterne planlægger et fysisk
Fyraftensmøde primo juni 2021.

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

Bilag:
Netværksmøde om arbejdstidsplanlægning - Sæt
kryds i kalenderen!

Fyraftensmødet afholdes på Helsinge sognegård,
torsdag den 3. juni kl. 17.00.
Menighedsrådene modtager invitation direkte fra
LM personalekonsulenterne.

16 - Provstikontoret - Vandskaden

Orienteringspunkt:
 
Status
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

Skaden er udbedret ud- og indvendig.
 
Der afventes videre fra advokat.

17 - Gilleleje MR - Henvendelse om
principgodkendelse

Orienteringspunkt:

Taget til efterretning.
 



 
Gilleleje MR har d. 12-04-2021 bedt om bekræftelse
på at provstiet har fremsendt ansøgning til
Stiftsøvrigheden om principgodkendelse for Nyt
orgel.
 
Provstikontoret har d. 19-04-2021
oplyst menighedsrådet om at provstiet d. 25-02-
2021 returnerede ansøgningen for indsendelse via
Byggesagsløsningen på DAP/den
Digitale ArbejdsPlads i stedet. Menighedsrådet blev
dengang bedt om at fremsende kopi af systemets
kvittering efter aflevering i Byggesag.
Provstiet har ikke modtaget nogen kopi af
Byggesagsløsningens kvittering fra menighedsrådet,
hvorfor sagen ikke har været behandlet af
provstiudvalget, og heller ikke er fremsendt til
Stiftsøvrighedens behandling.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210316

18 - Eventuelt

Er der input der måtte ønskes vendt på udvalgets
forestående statusmøde d. 1. juni, eller materiale
der ønskes forud for mødet.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210119
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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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