
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210527 - d. 27-05-2021 kl. 18:00 til 21:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - PUK 1. kvartalsrapport 2021

Behandling og godkendelse af PUK og Kirke-
skoletjenestens kvartalsrapport for 1. kvt. 2021.

Sager:
Regnskab - FRV 2021 Kvartalsrapporter (2021 -
11801)

Bilag:
PUK Kvartalsrapport 2021 1. kvt.

Godkendes.

2 - PUK Foreløbigt budget 2022

PUK Foreløbigt budget 2022. Til tilretning,
behandling/godkendelse og aflevering fra
Økonomiportalen på mødet.
PUK budgettet indeholder Kirke-
skoletjenestens foreløbige budget 2022, der ses som
bilag i budgettet. 
 
Materialet udsendes på separat mail inden mødet.
 

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

Bilag:
Aktdokument

Foreløbigt budget behandlet.
Ligningsbehov nedsættes med kr. 1 mio., så PUKs
Frie midler reduceres.
 
Endeligt Foreløbigt budget godkendes på næste PU
møde.

3 - MR Synsprotokoller 2021 - Opfølgning

Opfølgning efter PUs behandling af synsrapporterne
d. 04-05-2021. Rettelse til referatet, samt ønsket

Rettelse til PUs beslutninger i referatet fra mødet
20210504 under punkt 1 - Synsrapporter.
 
Frederiksværk-Vinderød:



uddybning fra MR.
 
Frederiksværk-Vinderød MR:
Forkert tekst i referatet fra PU mødet 20210504
under punkt 1 - Synsrapporter.
Under Frederiksværk-Vinderød fremgår, Kirkerne:
"Synsnr. 3 - Kirkeklokkeautomatik VIN - Afvises".
Dette er forkert! 
Der skulle have stået Synsnr. 3 - AV &
streamingløsning FRV - Afvises.
 
Søborg MR:
MR har fremsendt uddybning til sit Synsnr. 3 -
Opmåling af kirkegård, som ønsket af PU.
En del af kirkegårdens jord ses registreret som
præstegårdens. Ved udvidelse af kirkegårdens areal i
sin tid, er præstegårdens, hhv. kirkegårdens matrikel
ikke blevet reguleret, derfor ønskes nu en opmåling.
 

Sager:
Syn FRV 2021 (2021 - 4556)
Syn FRV 2021 (2021 - 4556)

Bilag:
Sv Til MR Vedr. synsprotokoller 2021 (STPR F2
1382936), Sv Til MR Vedr. synsprotokoller 2021
(STPR F2 1382936)

Kirkerne:
Synsnr. 3 - Kirkeklokkeautomatik VIN - Hertil har PU
ingen bemærkninger såfremt det kan indeholdes i
ligningen.
Synsnr. 3 - AV & streamingløsning FRV - Afvises.
 
 
Søborg MR:
Synsnr. 3 - Opmåling af kirkegård - godkendes.

4 - MR Regnskaber 2018 - Legalitetskontrol - Vejby

Ved mail af 07-04-2021 har provstirevisor
meddelt at revisionen af Vejby kirkekasses
årsregnskab for 2018 er afsluttet.
 
Der ses dog fortsat ikke noget referat i
Dataarkivet fra Vejby menighedsråds behandling af
protokollatet, hvilket forudsættes inden
provstiudvalget kan behandle/godkende regnskabet
korrekt, overføre sin behandling til Dataarkivet, og
frigive regnskabet til offentliggørelse.
 
Det endnu ej MR-behandlede protokollat ses
vedhæftet dagsorden.

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2018 (2019 - 6412)

Bilag:
Vejby 2018 og 2019, Revisionsprotokollat 2018 Vejby
påtegning, Revisionsprotokollat 2018 Vejby

Provstiudvalget afventer fortsat menighedsrådets
behandling af revisionsprotokollat 2018.



5 - MR Regnskaber 2019 - Legalitetskontrol - Vejby

Ved mail af 07-04-2021 har provstirevisor
meddelt at revisionen af Vejby kirkekasses
årsregnskab for 2019 er afsluttet.
 
Der ses dog fortsat ikke noget referat i Dataarkivet
fra Vejby menighedsråds behandling af
protokollatet, hvilket forudsættes inden
provstiudvalget kan behandle/godkende regnskabet
korrekt, overføre sin behandling til Dataarkivet, og
frigive regnskabet til offentliggørelse.
 
Det endnu ej MR-behandlede protokollat ses
vedhæftet dagsorden.

Sager:
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2019 (2019 -
28481)
Regnskab - Frederiksværk Provsti 2019 (2019 -
28481)

Bilag:
Vejby 2018 og 2019, Revisionsprotokollat 2019 Vejby
påtegning, Revisionsprotokollat 2019 Vejby

Provstiudvalget afventer fortsat menighedsrådets
behandling af revisionsprotokollat 2019.

Under forudsætning af at revsionsprotokollaterne
for hhv. 2018 og 2019 modtages i Dataarkivet,
forventer PU en uproblematisk revision af Vejby
menighedsråds regnskab 2020.

6 - Søborg MR - Følgevirkning af ansøgning om
konvertering til oliefyr der er sat i bero

På sidste PU møde blev Søborg MRs ansøgning om
konvertering af anlægsbeløb behandlet. Beløbet
skulle anvendes til ny olitank/flytning af
gammel olietank.
PU satte ansøgningen om konvertering i bero, idet
Søborg MRs formand havde bemyndiget PEK/PU til
dette, idet MR vil undersøge om der findes et
forsvarligt alternativ til oliefyr.
 
Søborg MR har efterfølgende d. 10-05-2021
fremsendt mail til PU, hvori anmodes om at
provstiudvalget er medansvarlig for eventuel lækage
på olietanken, indtil den udskiftes/flyttes.
 
 

Sager:
Søborg kirke - Flytning af- samt ny olietank (2021 -
14980)
Søborg kirke - Flytning af- samt ny olietank (2021 -
14980)

Provstiudvalget kan ikke påtage sig medansvar for
eventuel lækage på olietanken, inden den
udskiftes/flyttes.
 
Provstiudvalget imødeser oplæg til et konkret projekt.



Søborg kirke - Flytning af- samt ny olietank (2021 -
14980)

Bilag:
Sv Til MR Referat fra PU mødet 13. april 2021 (STPR
F2 1355694), Søborg, pkt. 12, Aktdokument,
Delreferat fra møde PU FRV 20210413

7 - Tibirke MR - Ansøgning om likviditetslån til indv.
kalkning af kirken samt til rensning af orgel

Brev af 03-05-2021. Tibirke MR ansøger likviditetslån
til indv. kalkning af kirken samt til rensning af orgel.
 
Info. til punktet:
Ansøgningen blev forbehandlet uden for dagsorden
d. 04-05-2021.
Forhåndstilkendegivelse om likviditetslån er sendt til
Tibirke MR d. 06-05-2021. (Ny tremulant er ej
omfattet af tilkendegivelsen.)

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)
Tibirke Kirke - Renovering af orgel (2021 - 13323)
Tibirke Kirke - Renovering af orgel (2021 - 13323)

Bilag:
HASTER Ansøgning om likviditetslån, 20210503 UM
Tibirke_Sogn_ansøgning_om_likviditetslån,
20210503 Budget_for_kalkning, 20210329 IM
Øens_til_Karsten_Frost-overslag_afdækning,
20210426 IM
Frobenius_Tibirke_Kirke_tilbud_på_diverse,
Aktdokument

PUs forhåndstilkendegivelse af 06-05-2021
bekræftes.
Der bevilges likviditetslån på kr. 300.000 til hhv. den
indvendige kalkning af kirken, og samtidig
istandsættelse af kirkens orgel (ikke en del af
oprindeligt projekt). Likviditetslånet omfatter
ikke ønsket om ny tremulant til kirkens orgel.
 
Likviditetslånet skal budgetteres i B2022 til hhv.
Istandsættelse af orgel, og Ind- og udv. kalkning af
kirken, for tilbagebetaling senest dec. 2022.
 
Kirkekassen bedes oplyse bank kontonr. hvorefter
likviditetslånet vil blive overført til kirkekassen.

8 - Provstikontoret - Fremtidig beliggenhed

PUs ønsker til permanent provstikontor til
behandling.
Herunder beliggenhed, indhold, fordeling,
anvendelse.
 
Punktet blev udsat på PU mødet d. 04-05-2021.
Arkitekts skitseforslag til muligt nyt provstikontor er
udsendt fra EH til PU forud for sidste PU møde.
 
Der har været afholdt et møde d. 16-04-2021 mellem
PU v/provst og EH, og provstisekretærerne, hvor

Behandles i stedet på provstiudvalgets visionsmøde
d. 1. juni kl. 17.



provstisekretærerne har fremlagt deres ønsker til et
fremtidigt permanent provstikontor. Kompromi-
forslags-skitse fra mødet er ikke forelagt PU endnu. 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210413

9 - Kirkelivet efter Corona

I fortsættelse af sidste PU møde. Drøftelse af hhv.
tiltag der kan løfte sognelivet i gang igen - samt
præmiering.
 
Beslutning fra PU mødet 04-05-2021:
Provsten bemyndiges til at udarbejde forslag til
præmiering af gode forslag til fremme af kirkelivet
efter Corona.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210504

Ønske om midler til permanente streamingløsninger
i kirkerne gik igen på en del af sognenes
synsrapporter 2021.
Provstiudvalget finder ikke, at der er økonomisk
dækning og/eller mulighed for at etablere meget
dyre og permanente streaming-løsninger i provstiets
kirker. 
For tiden er der mange firmaer som gerne vil sælge
sådanne meget dyre anlæg til menighedsrådene. 
Hvis man ønsker at etablere permanent streaming
fra kirkens gudstjenester kan det gøres mere
beskedent og for meget få tusinde kroner og må
holdes inden for den lokale driftsøkonomi.
Så langt det anses for økonomisk muligt, ser
provstiudvalget dog gerne, at der i sognene arbejdes
med konkrete løsninger, som er tilrettet og planlagt
ud fra den digitale platform. 
 
Provstiudvalget har drøftet muligheden for at støtte
initiativer, som kan være med til at løfte
gudstjeneste- og sogneliv i gang igen efter
coronakrisen.
Til dette har man besluttet at anvende nogle af
provstiets udviklingsmidler.
Der vil være tale om en beskeden præmiering af
enkelte projekter, som provstiudvalget anser for at
være lovende og nytænkende.

10 - Klimatiltag/Grøn kirke

Sammendrag udført af EH/PU er udsendt til PU fra
provstiudvalgskonferencens: GRØN OMSTILLING I
FOLKEKIRKEN, oplægget ved Ghita Parry, formand
for Kost- og Ernæringsforbundet.
 
Sammendraget gennemgås inden udsendelse til
menighedsrådene.

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

 Sammendraget udsendes til menighedsrådene.



Bilag:
Provstiudvalgskonference 2021, NOTAT
Provstiudvalgskonference 2021

11 - Stiftsadministrationen rykker ud - Er der evt.
forslag til emneområder

Mail af 19-05-2021 fra Stiftsadministrationen
til provstierne i Helsingør stift. 
 
Uddrag af tekst:
"Helsingør stift tilbyder i 2021 at ”rykke ud” på 3
forskellige lokationer fordelt over de sidste 3
kvartaler i året. Med denne udrykning vil vi gerne
bidrage til en øget synlighed og øget dialog med
menighedsrådene. 
Formålet er, at et menighedsråd, et medlem af et
råd, et provstiudvalgsmedlem eller andre med
spørgsmål til kommende eller verserende sager kan
møde ind på en lokation i tidsrummet mellem kl.
14.00 - 16.30 og få sparring og vejledning. I
tidsrummet mellem kl. 17.00-19.00 afholder vi et
”gå-hjem-møde” på samme lokation, hvor vi vil
orientere om følgende sagsområder:
- Byggesager 
- Sager om kirkefunktionærers ansættelsesforhold
(opslag af stilling, ansættelse og lønforhandling) 
Inden vi fastlægger det endelige program, vil vi høre,
om I har forslag til/ønsker om flere emneområder.
Send venligst jeres ønsker hertil snarest belejligt og
senest den 28. maj 2021."

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

Bilag:
Aktdokument

Ingen forslag.

12 - Eventuelt

 

Offentlig informationsmøde til Valg til PU og
Stiftsråd, flyttes fra d. 31-08-2021 til d. 02-09-2021. 
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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