
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210622 - d. 22-06-2021 kl. 18:00 til 22:45

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Synsprotokoller 2021 - Opfølgning

Opfølgning efter PUs behandling af synsrapporterne
d. 04-05-2021.
 
Esbønderup MR:
Provstikontorets rettelse til referatet af 04-05-2021.
Ved behandling af synsrapporterne blev
noteret: Præstebolig: Synsnr. 3 - Flisebelæg.
Kirkegård (del af gl mangel) - Henvises til drift
Der skulle have stået: Præstebolig: Synsnr. 3 -
Badekar defekt og ønskes fjernet - Henvises til drift  
 
Mårum MR:
Mail af 08-06-2021. Mårum MR forespørger til de i
PU referatet af 04-05-2021 nævnte synsnumre.
Desuden ønskes uddybning af afvist ønske
- Lydanlæg til kirken.
 
Udsnit at mailtekst:
"I referatet fra provstiudvalgsmødet er der påført
nogle synsnumre. De numre stemmer ikke overens
med numrene i de fremsendte synsrapporter og den
tekst, der står i referatet fra udvalgets møde. Vi vil
gerne bede om en retvisende tilbagemelding, så der
er overensstemmelse i det udvalget har vedtaget, og
de arbejder vi kan begynde at tage med ind vores
planlægning af kommende arbejder.
 
Ligeledes må vi bede om en mere uddybende
kommentar end blot afvist ift til vores lydanlæg i
kirken. Vi kommer til at søge igen til næste år, da vi
står med et lydanlæg, der er begyndt at blive defekt,
og hvor det ikke længere er muligt at få reservedele
til det. På den baggrund er væsentligt for os at vide,
hvad der ligger til grund for "Afvist".

Esbønderup MR:
Rettelse til PUs beslutninger i referatet fra mødet
20210504 under punkt 1 - Synsrapporter.
Kirken:
Synsnr. 3 - Flisebelæg. Kirkegård (del af gl mangel) -
Godkendt.
Præstebolig: 
Synsnr. 3 - Badekar defekt og ønskes fjernet -
Henvises til drift.  
 
 
Mårum MR:
Provstikontoret har d. 16-06-2021 oplyst
Mårum at de nævnte synsnumre i referatet svarer til
synsnumrene fra Oversigtsskema til synssager.
 
Til menighedsrådets ønske om uddybning af
afvisning af Lydanlæg til kirken. 
Lydanlæg til kirken - Godkendt på baggrund af MRs
forklaring.
 



Sager:
Syn FRV 2021 (2021 - 4556)

Bilag:
Spørgsmål til synsrapport vedr. Mårum Kirke

2 - PUK Foreløbigt budget 2022

Til godkendelse:
Tilrettet og afleveret PUK Foreløbigt budget 2022 iht.
beslutninger fra PU mødet 27-05-2021.
 
PUK budgettet indeholder Kirke-
skoletjenestens foreløbige budget 2022, der ses som
bilag i budgettet.
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210527, Foreløbig
budget 2022 incl. KST afleveret 1506 1426

Jf. provstiudvalgets beslutning af 27-05-2021 er
ligningsbehovet reduceret med kr. 1 mio. der dækkes
via brug af PUKs Frie midler.
 
PUK Foreløbigt budget 2022 med stempellinjen:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 15-06-2021
14:26
 
Godkendt.
 

3 - MR budget 2022

Behandling af kirkekassernes foreløbige budgetter
for 2022, afleveret til provstiet fra Økonomiportalen.
Deadline for aflevering var 15. juni 2021.
 
Derudover behandles foreløbigt budget for
Områdeorganistordningen og Kirke-skoletjenesten.
 
Oversigt over Foreløbigt budget 2022 gennemgås.
(bilagene er udsendt på separat mail)
 
 
Vardemodel-reguleringer:
Der skal ved behandlingen tages højde for evt. +/-
reguleringer af kirkekasserne i B2022.
(internt arbejdsdokument er udsendt til PU via
næste punkt)
 
Vedr. Ølsted kirkekasse:
Likviditetslån af 07-09-2018 - kr. 180.000 rate1, Kor-
og alterparti.
PU har d. løbende forlænget tilbagebet. af
likviditetslånet, sidst på PU mødet d. 26-05-2020.
 
Skal der tages højde for tilbagebetaling i B2022? 

Foreløbige budgetter gennemgået med
nedenstående ændringer og bemærkninger såfremt
beløbene kan indeholdes i ligningen.
Menighedsrådene bedes være opmærksomme på, at
nedenstående kommentarer til de foreløbige
budgetters ønsker er baseret på:
- de af provstiudvalget udmeldte beslutninger jvf.
referat af 04-05-2021 og 27-05-2021 fra behandling
af synsrapporterne.
- dette mødes rettelser til tidligere behandling af
synsrapporter 2021 (se punkt 1)
- provstiudvalgets arbejde med at få kirkekassernes
driftsbudgetter ensartede via +/- reguleringer på
baggrund af Vardemodellens forslag.
 
Vedr. årets +/- justeringer:
Alle sogne der ifølge Vardemodellen ligger på 100%
eller derover, vil, efter opskrivningen på de 1,5%
udmeldt i de foreløbige driftsrammer, blive
nedjusteret med tilsvarende beløb, således at de
netto får en stigning på 0% i forhold til budget 2021.
Dette sker for at sikre en udligning iht. tidligere
udmelding om Vardemodellens formål.
 
De herved opnåede ekstra ligningsmidler fordeles på
de sogne, der ligger lavest i forhold til



 
 
Foreløbig prognose for kirkelig mellemregning
for 2022 - Halsnæs Kommune:
Pr. 10-06-2021
Kommunen har ikke modtaget
udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten, eller
skatten i almindelighed, og forventer først at have
bud på indtægtssiden ultimo juni.
Det eneste der her og nu kan oplyses er, at
kommunen forventer at komme ud af 2021 med et
tilgodehavende i kommunens favør på kr. 502.000.
 
Foreløbig prognose for kirkelig mellemregning
for 2022 - Gribskov Kommune:
Pr. 28-05-2021
Mellemregningen med kommunen er følgende:
Tal i 1.000 kr.                     
 
Saldo pr. 31.12.2019
(kirkens tilgodehavende)        -3.564
 
Ændring i 2020 jvf. regnskab   1.188
 
Saldo pr. 31.12.2020
(kirkens tilgodehavende)       -2.376
 

Den budgetterede ændring i 2021 er -2.372 (i 1.000
kr.) og efterregulering fra staten på 2.225 (i 1.000)
Hvilket vil betyde at kirken vil have et
tilgodehavende på 2.523 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2021.
 
Det foreløbige udskrivningsgrundlag for 2022 er
6.211.769 (i 1.000 kr.)
 
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til
2021, hvor den er 0,85%.
 
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 52.800 (i
1.000 kr.)
 
 
KMs pris- og lønindeks for 2022
Kirkeministeriet har d. 08-06-2021 udmeldt pris- og
lønindeks for 2022.
 
Tal for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg:
Øvrig drift: 1,4 %
Løn: 0,9 %
Anlæg: 0,9 %
 
Der er i fremskrivningsprocenterne ovenfor
indarbejdet en niveaukorrektion, som regulerer for

Vardemodellen.
 
Generelt skal kirkekasserne huske, både i foreløbigt
og endeligt budget, at udfylde fanen Ansatte med
stillingsbetegnelser.
 
For Kirkekasser hvis underskrevne referat fra MRs
godkendelse af Foreløbigt budget ikke er overført til
Dataarkivets "Budget, menighedsråd", er
nedenstående bemærkninger under forudsætning
af, at MR ikke har/har haft bemærkninger til
budgettet. Referatet bedes straks overført iht.
cirkulære. Følg Dataarkivets vejledning.
En samlet oversigt med budgettal vil blive fremsendt
til menighedsrådene inden de Offentlige
Budgetsamråd.
 
 
Kirke-skoletjenesten:
Ingen bemærkninger.
 
Annisse:
Ingen bemærkninger.
 
Blistrup:
Det forventede anlægsprojekt Udskift af olietank, kr.
70.000, fremgår ikke af anlægsønskerne på bilag 7.
Skal indarbejdes i Endeligt budget.
 
Esbønderup:
Følgende anlægsønsker afvises iht. tidligere
behandling af synsrapporter på PU mødet d. 04-05-
2021:
- Lys klokketårn  – Blev henvist til drift
- Revne i kirkemur sydøst  – Blev henvist til drift
- Udvendig gelænder til kælder males – Blev henvist
til drift
- Div. sanitet i køkken nedslidt og skal skiftes – Blev
blev henvist til drift 
- Badekar defekt og ønskes fjernet – Blev henvist til
drift 
 
På bilag 7 har menighedsrådet tilføjet et
anlægsarbejde der ikke har været synsudsat:
- Maling af bænk i kapel - Anlægsønsket afvises. Skal
betales over driften.
 
Der henstilles til at menighedsrådet giver
regnskabsfører besked om PU’s beslutninger og at
disse følges.
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen
 
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget



en for høj fremskrivning fra 2020 til 2021 for øvrig
drift og løn, mens der er indarbejdet en
niveaukorrektion for perioden 2019 til 2021 for
anlæg.
 
Niveaukorrektionen for 2021 er:
Øvrig drift: -0,1 %
Løn: -0,9 %
Anlæg: -0,8 %
 
Coronapandemien har i 2020 været årsag til, at
mange arrangementer og projekter er blevet
udskudt eller aflyst. Dette har ført til, at mange
menighedsråd og provstier kom ud af 2020 med et
mindreforbrug.
Kirkeministeriet opfordrer til, at menighedsråd og
provstiudvalg i fællesskab overvejer, hvordan
pengene anvendes mest hensigtsmæssigt. En
forøget aktivitet i 2021 eller 2022 kan medføre, at
aktiviteten også skal finansieres mange år frem, og
dermed kræve større indtægter. Et eksempel på
anvendelse af midler kan være ekstraordinære
afdrag på lån, da det ikke medfører øget forbrug i de
kommende år.

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

Bilag:
SV Foreløbig prognose for 2022 (STPR F2 1405378),
SV Foreløbig prognose for 2022 (STPR F2 1405385)

2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.
 
Gilleleje:
Ingen bemærkninger.
 
Græsted:
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.
Ellers ingen bemærkninger.

 
 
Helsinge:
Da der ikke er afleveret et budget til tiden forholder
provstiudvalget sig alene til den udmeldte
driftsramme kr. 4.661.187 med tillæg/fradrag af evt.
udmeldt Vardemodel-regulering.
Foreløbigt budget behandles på næste
provstiudvalgsmøde.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen
 
Mårum:
Da der ikke er afleveret et budget til tiden forholder
provstiudvalget sig alene til den udmeldte
driftsramme kr. 1.588.158 med tillæg/fradrag af evt.
udmeldt Vardemodel-regulering.
 
Ramløse:
Vedr. projektering af ombygning af Sognelængen
medtages dette ikke i B2022 da provstiudvalget
ikke ser at have modtaget skitse vedr. projekteringen
som besluttet d. 04-05-2021.
 
Søborg, herunder Områdeorganistordningen:
Afdrag på lån – Ny regnskabsfører skal fremover
notere afdrag på eksisterende stiftsmiddellån på
bilag 3, som afdrag, og ikke som anlægsønske på
bilag 7.
 
Tibirke:
Følgende anlægsønsker afvises iht. tidligere
behandling af synsrapporter på PU mødet d. 04-05-
2021:
- Stearinlys drypper på alterdug  – Henvist til drift 
- Gretely skorsten mangler kalkning  – henvist til drift
Foreløbigt budget mangler tilbagebetaling af
likividitetslån kr. 300.000 til dækning af ekstra udgift
for Indvendig kalkning af kirken samt Rensning af
orgel.



Beløbet skal være påført i Endeligt budget 2022.
 
Valby:
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.
Ellers ingen bemærkninger.
Finn Edvardsen deltog ikke ved behandlingen
 
Vejby:
Driftsønske: 
kr. 36.688 til organistens lønstigning – er af MR både
tillagt udgifterne i foreløbige budget + påført som
Driftsønske på bilag 6.
Skulle kun have været påført som Driftsønske på
bilag 6.
Afvises derfor som driftsønske.
 
Anlægsønsker:
Følgende anlægsønsker afvises iht. tidligere
behandling af synsrapporter på PU mødet d. 04-05-
2021:
- Reparation og kalkning af spejle i tårn – tidl.
bevilget i B2020. Afvist
- Våbenhusdør afrenses og males, kapeldør males og
bundstykke udskiftes – Afvist
- Belysning af kor – Afvist
- Porten mod vest: råd og maling – Henvist til drift
- Tårnluger rådne og angrebet af svamp – Henvist til
drift
- Nedbrudte mursten indvendigt i tårnet under
tårnluge udskiftes – Henvist til drift
- Maling af vinduer i graverkontor, lem i østgavl + 4
låger i kirkegårdsmur – Henvist til drift
- Flagstang på kirkegård – Henvist til drift 
- Brudte tegl på kirkegårdsmur udskiftes – Henvist til
drift
- Kalkning og maling af kælder – Afvist da det er bev.
i B2020
 
Der henstilles til at menighedsrådet giver
regnskabsfører besked om PU’s beslutninger og at
disse følges.
 
 
Villingerød:
På bilag 7 mangler:
- Kalkning Kirke udvendig, som på PU mødet d. 04-
05-2021 blev overført til 2022.
Anlægsarbejdet bedes påført i Endeligt budget 2022.
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.



 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen
Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandlingen
 
 
Frederiksværk-Vinderød:
Da der ikke er afleveret et budget til tiden forholder
provstiudvalget sig alene til den udmeldte
driftsramme kr. 7.264.111 med tillæg/fradrag af evt.
udmeldt Vardemodel-regulering.
Foreløbigt budget behandles på næste
provstiudvalgsmøde.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen
 
Kregme:
Der bevilges ikke ligningsmidler til opsparing.
Nedenstående ønsker til opsparing skal i Endeligt
budget 2022 være påført som anlægsbevillinger, og
arbejderne skal udføres i 2022:
- Ny belysning i våbenhus
- Udendørslamper på kirkegården
- Ny ISAK Ladvogn 
På bilag 7 mangler:
- Halvtag og skærmvægge præstegård fra
synsrapporten.
Anlægsarbejderne bedes påført i Endeligt budget
2022.
 
På bilag 3 mangler afdrag på 2 x Stiftsmiddellån.
Regnskabsfører skal i foreløbigt/endeligt budget
notere:
- eksisterende lån/afdrag på Istandsættelse af
præstebolig,
- lån/afdrag på forhåndsgodkendt stiftsmiddellån til
Rep. af fejlrep. på kirkegårdsmur, der forventes
optaget med første afdrag juli 2022.
Ovenstående skulle derfor ikke fremgå som
anlægsønske på bilag 7.
 
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.
 
Melby:
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.
Ellers ingen bemærkninger.
 
Torup:
Har noteret Forbrug af frie midler på bilag 1 til drift,
samt til udførsel af STRG Nyt stakit mod



Søndergade, til Afvist anlægsønske på PU mødet
d. 04-05-2021. Ingen bemærkninger hertil.
 
Driftsønske til kirke- og kulturmedarbejder afvises
grundet manglende midler.
 
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.

 
Ølsted:
Følgende anlægsønsker afvises iht. tidligere
behandling af synsrapporter på PU mødet d. 04-05-
2021:
- Omlægning af gulv i våbenhus og kirken – Afvist
- Messehageler rep. og vask mv. – Henvist til drift
- Langtidsplanlægning af renovering af kirkerummet
opstart – Udsat til 2024 
- Renovering af solur på kirken – Henvist til drift
- Supplering ekstra borde og inventar Rytterskolen –
Afvist
- Langtidsplan for kirkegården – Afvist. Blev bevilget i
B2021
 
Følgende anlægsønsker skal i Endeligt budget 2022
fremgå med de reducerede beløb iht. tidligere
behandling af synsrapporter på PU mødet d. 04-05-
2021:
- Projektering og behovsanalyse mv. af
graverbygning opstart – Nedsat til kr. 100.000
- Udskift af hæk bag kapellet til takshæk – Reduceret
til kr. 30.000 pr. år i 3 år 
Bilag 1 mangler oplysning om frie midler samt
videreførsel af midler til ikke udført anlæg, hvilket
bedes noteret ved aflevering af endeligt budget
2022.
Der henstilles til at menighedsrådet giver
regnskabsfører besked om PU’s beslutninger og at
disse følges.
 
Vedr. Likviditetslån fra 2018, kr. 180.000 til Kor og
alterparti, tillægges Endeligt budget 2022 beløbet.
Likviditetslånet skal tilbagebetales
til provstiudvalgskassen 30. juni 2022.
 
Referat fra MRs behandling af foreløbigt budget
2022 mangler underskrift - dette skal bringes i
orden inden 1. august 2021.

4 - Vardemodellen - budget 2022

Provstiudvalget havde igen i år udmeldt et

Vardemodellen som
provstiudvalgets arbejdsredskab.
Modellen som provstiudvalget anvender som



forberedende budgetmøde, der ligesom sidste år
desværre ikke kunne gennemføres pga. Covid-19
restriktionerne.
 
Udmelding af nedskæringer/ekstra tillæg til
kirkekassernes budgetter sker på baggrund af et
skøn.
I forbindelse med budget 2021 blev de første
nedskæring/ekstra tillæg udmeldt i forbindelse med
reguleringen af kirkekassernes driftsbudgetter, som
udøves over en første 3-årig horisont.
Nedskæringerne belaster ikke de beskårne budgetter
unødigt, set i forhold til de øvrige kirkekassers
driftsbudget.
 
 +/- reguleringer af kirkekassernes driftsbudget 2022
behandles under punktet "MR budget 2022".
 
(internt arbejdsdokument er udsendt til PU)

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
Aktdokument

arbejdsredskab viser driften som den bør fordeles ud
fra ren nøglefordeling. Derudover er det
provstiudvalgets opgave at tage højde for de
specifikke forskelle der måtte være, som forudsætter
merbeløb til driften. Her kan som eksempel
nævnes hospicebetjeningen der forestås af Mårum
sogn. Det kan også være specielle forhold der ikke
kan "ses" genem modellens indbyggede
optællinger/opmålinger der forudsætter merbeløb.
 
Med budget 2023, når den første 3-4 årige horisont
er slut, er målet, at der derefter kun er behov for
mindre justeringer løbende.
Som oplyst i et tidligere referat forventes bl.a.
opdateringsinterval for kirkegårdenes legat-steder og -
pladser umiddelbart at være hvert 3.
år.
 
Vedr. årets +/- justeringer:
Alle sogne der ifølge Vardemodellen ligger på 100%
eller derover, vil, efter opskrivningen på de 1,5%
udmeldt i de foreløbige driftsrammer, blive
nedjusteret med tilsvarende beløb, således at de
netto får en stigning på 0% i forhold til budget 2021.
Dette sker for at sikre en udligning iht. tidligere
udmelding om Vardemodellens formål.
 
De herved opnåede ekstra ligningsmidler fordeles på
de sogne, der ligger lavest i forhold til
Vardemodellen.

5 - Forberedelse - Emner til de Offentlige
budgetsamråd

Forberedelse af punkter til dagsorden for de
Offentlige budgetsamråd vedr. budget 2022.
På budgetsamrådet i 2021 skal bl.a. medtages
følgende punkt:
 
Landsforeningen af Menighedsråds
personalekonsulent aftale.
Forlængelse af LM-personalekonsulent aftalen.
Provstiet/menighedsrådene modtager årlig en
statusrapport fra LM, hvor de opsummerer det år
der er gået med et nyt tilbud om en videreførelse af
ordningen. Der skal løbende tages stilling til
ordningen på budgetsamråd for det efterfølgende
budgetår.
 
Menighedsrådene skal hver især inden
budgetsamrådet have besluttet på et MR møde om
de synes aftalen skal fortsætte.

Landsforeningen af Menighedsråds
personalekonsulent aftale - Forlængelse af LM-
personalekonsulent aftalen.

Provstiet/menighedsrådene har d. 25-03-2021
modtaget den årlige statusrapport fra LM, hvor de
opsummerer det år der er gået med et nyt tilbud om
en videreførelse af ordningen.
Der skal løbende tages stilling til ordningen på
budgetsamråd for det efterfølgende budgetår.
 
Menighedsrådene bedes hver især inden
budgetsamrådet have besluttet på et MR møde om
de synes aftalen skal fortsætte. Hvert menighedsråds
deltager på det Offentlige budgetsamråd skal være
bemyndiget til at afgive menighedsrådets stemme.



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

Bilag:
Aktdokument

6 - MR Regnskaber 2018 - Legalitetskontrol - Vejby
kirkekasse

Til provstiudvalgets behandling, legalitetskontrol
af regnskab 2018.
Ved legalitetskontrol af kirkekassernes regnskaber i
oktober 2019 manglede revideret regnskab fra:
- Vejby kirkekasse
 
Provstirevisor har nu afsluttet revisionen af Vejby
kirkekasses årsregnskab, og menighedsrådets
behandling af revisionsprotokollatet er modtaget.
Menighedsrådet tager provstirevisors bemærkninger
til efterretning.
 
(MRs behandling af protokollatet kan ses i F2 Touch)

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

Bilag:
Revisionsprotokollat 2018 Vejby påtegning,
Revisionsprotokollat 2018 Vejby

Vejby kirkekasses regnskab 2018 godkendes med
provstiudvalgets følgende bemærkning.
Regnskabet tages til efterretning, og dette
regnskab danner herefter grundlag for kirkekassens
fremtidige regnskaber.
 
Godkendelsen overføres til Dataarkivet.
 

7 - MR Regnskaber 2019 - Legalitetskontrol - Vejby-
og Søborg kirkekasser

Til provstiudvalgets behandling, legalitetskontrol
af regnskab 2019.
Ved legalitetskontrol af kirkekassernes regnskaber i
oktober 2020 manglede revideret regnskab fra:
- Vejby kirkekasse
- Søborg kirkekasse
 
Provstirevisor har nu afsluttet revisionen
af årsregnskaberne, og menighedsrådenes
behandling af revisionsprotokollaterne er modtaget.
 
- Vejby Menighedsråd tager provstirevisors
bemærkninger til efterretning.
- Søborg Menighedsråd tager provstirevisors
bemærkninger til efterretning.
 
(MRs behandling af protokollatet kan ses i F2 Touch)

Vejby kirkekasses regnskab 2019 godkendes med
provstiudvalgets følgende bemærkning.
Regnskabet tages til efterretning, og dette
regnskab danner herefter grundlag for kirkekassens
fremtidige regnskaber.
Godkendelsen overføres til Dataarkivet.
 
Søborg kirkekasses regnskab 2019 godkendes med
provstiudvalgets uden bemærkninger.
Godkendelsen overføres til Dataarkivet.



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

Bilag:
Revisionsprotokollat 2019 Søborg påtegning,
Revisionsprotokollat 2019 Søborg,
Revisionsprotokollat 2019 Vejby påtegning,
Revisionsprotokollat 2019 Vejby

8 - Forberedelse - Orienteringsmøde til Valg til
provstiudvalg

Bl.a. annonce, ordstyrer, arrangementet, oplæg. 

Sager:
Valg til provstiudvalg 2021-2025 FRV (2021 - 18153)
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 (2018 - 9063)

Bilag:
Aktdokument, Noteark fra Visionsdag 1. juni 2021 -
Vedr. PUs virke

Offentlig informationsmøde til Valg til PU og
Stiftsråd, flyttes tilbage til d. 31-08-2021.
 
 

9 - Nyt provstikontors beliggenhed

På provstiudvalgets visionsmøde d. 01-06-2021 blev
arkitekts skitseforslag for muligt nyt provstikontor
behandlet. Herunder provstiudvalgets ønsker til det
permanente provstikontors beliggenhed, indhold,
fordeling, anvendelse.
 
Beslutning fra visionsmødet føres til referat.

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

Bilag:
Noteark fra Visionsdag 1. juni 2021 - Vedr. nyt kontor
(kopi fra mappen Nyt provstikontor i 2022)

Beslutning fra visionsmødet.
Afstemning rundt om bordet for at arbejde videre
med skitsen, dog uden at sige ja til
projektet/byggeriet – 2 imod, 5 for. 
 
Provstiudvalget indstiller at der fastsættes et møde
med arkitekten, hvor krav og ønsker præciseres. På
basis heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag.
Ejvind Hartmund bemyndiges til at indgå aftale med
arkitekten for udarbejdelse af det ovenfor anførte.

10 - Invitation til biskops festgudstjeneste 29.
august 2021

Brev af 03-06-2021.
Helsingør Stift inviterer provstiudvalget ved
deltagelse af 1 person til festgudstjeneste for den
nye biskop d. 29. august 2021. Svarfrist er 1. juli
2021.

Provstiudvalget deltager ved Ejvind Hartmund.



Sager:
Festgudstjeneste for biskop Peter Birch - FRV (2021 -
16998)

Bilag:
Invitation til festgudstjeneste den 29. august 2021,
Invitation til festgudstjeneste den 29. august 2021
Frederiksværk PUV

11 - Kregme MR - Henvendelse om kommunikation
ml. PU og MR

Brev af 28-05-2021. Kregme MR ønsker anderledes
kommunikationsform mellem MR og PU.
Menighedsrådet finder det blandt andet svært at
skille det fulde referat der udsendes til alle
provstiets menighedsråd efter hvert
provstiudvalgsmøde, fra de delreferater med
udvalgets beslutninger der ligeledes efter hvert PU
møde udsendes til de relevante MR der havde
punkter til behandling på dagsordenen.
 
Som et ønsket eksempel er medsendt et af PUs
breve fra 2018, hvori provstikontoret har
kopieret referatets tekst over i brevet.
 
Desuden ønsker MR:

mulighed for at kunne få besvaret
spørgsmål i komplicerede sager inden
ansøgninger fremsendes til provstiet.
at provstiet i sin forberedelse kan
henvende sig til MR-medlemmer eller
sognets ansatte.
at provstiet anvender flere korte
henvendelser, skriftlige eller
mundtlige, så misforståelser og
genbehandling undgås.

Sager:
Henvendelse - Kregme MR - Kommunikationsform
ml. PU og MR (2021 - 17007)

Bilag:
Kommunikation, PU kommunikation, 20180501
Kregme MR – Vedr. syn 2018 (3), Kregme ref
20210511

Til Kregmes sammenfatning af ønsker har udvalget
følgende svar.
 
Provstiudvalget bestræber sig på at kommunikere
klart, og hvor det ikke måtte være tilfældet, beklager
vi naturligvis meget.
Provstiudvalget finder, at den hidtidige praksis med
at udsende delreferater for konkret behandlede
sager er tilstrækkelig. Er man i den forbindelse i tvivl
er man meget velkommen til at kontakte
sekretariatet.
 
Så vidt man i provstiet, forstået som sekretariat og
provst, har mulighed for at give svar på konkrete
spørgsmål, er man allerede meget velkommen til at
henvende sig. Og det er også indtrykket, at det er
almindelig praksis. 
Provstiet kan af juridiske grunde principielt ikke
kommunikere direkte med et regnskabsfirma ansat
af menighedsrådet.

12 - Mårum MR - Ansøger Restaurering m.v. af
kirkens altertavle, prædikestol og kirkebænke

Byggesag - Ansøgning af 20-05-2021. Mårum MR

Udsættes til provstiudvalgets møde i september.
Provsten besøger Mårum menighedsråd for
afklaring.



fremsender ny ansøgning om hhv. Restaurering og
maling af altertavle. Restaurering af prædikestol.
Maling af kirkebænke. Der er medsendt
projektbeskrivelse og tilbud.
 
Af arkitekts medsendte projekt:
ses projektet-overslag af marts 2020 med samlet pris
på kr. 570.265

 
fremgår; "Menighedsrådet så gerne, at den
nuværende ny-gotiske altertavle deponeret ved
kirkens nordvæg og erstattes af en ny altertavle efter
forslag af ...........". "Dette anbefales forelagt
akademiets rådgivende udvalg for kirkekunst til
udtalelse."

 
Kontors info. hertil:
Ved tidligere ansøgning fremgik overslaget
som kr. 507.765 i en tilrettet version
af arkitekts projekt, også af marts 2020.
 
Menighedsrådet har ifm. tidligere ansøgning
oplyst at det ikke er en ny altertavle der
ønskes - der er kun tale om en renovering af
altertavlen. I en tilrettet version af arkitekts
projekt af marts 2020, fremsendt d. 28-05-
2020, var ny altertavle ændret til ny
farvesætning af altertavles rammeværk,
ligesom projektoverslagets pris var reduceret
til ovenstående.
 

Finansiering:
I Byggeansøgningen oplyses kun at projektet
finansieres via anlægsbevillinger.

 
Kontors info. hertil:
Ved PUs anbefaling af det tidligere projekt
fremgik at projektet forventes finansieret via
anlægsmidler.
Da finansieringsplan ikke er vedlagt har
kontoret fundet oplysninger i Mårums
budget 2021.
 
Heraf fremgår følgende::
108.338  Maling af Kirkebænke, alter m.m.
(tidligere år)
80.000    Restaurering af Altertavle (tidligere
år)
150.000  Færdiggørelse af indvendig
istandsættelse (Foreløbigt B2021)*
______________ 
338.338 bevilling i alt til altertavle,
prædikestol og kirkebænke



-570.265 samlet forventet udgift
______________ 
- 231.927 i alt manglende bevilling, såfremt
der ikke er bevilget yderligere.
 
* (i endeligt B2021 ses til projektet med
beløbet 250.000, men Mårum har
tilsyneladende lagt 2 bevillinger sammen -
bevillingerne fra foreløbigt budget:
150.000/færdiggørelse og 100.000/våbenhus
skotrender, og noteret det på én
anlægsspecifikation på formål 80
kirkebygning, selv om det var bevillinger til
de to forskellige projekter.
  

Rådgiveraftale:
Der ses ikke nogen rådgiveraftale.
Kontoret har forespurgt Stiftet om en sådan er
nødvendig, men har endnu ikke modtaget svar.
 
Tidligere forløb:

Det tidligere projekt blev fremsendt til
Stiftsøvrigheden med provstiudvalgets
anbefaling d. 28-05-2020, samt rettelse
d. 28-08-2020. (provstiets tidl. sagsnr.
2020-13319)
Stiftsøvrigheden afsluttede sagen d.
26-02-2021, idet MR endnu ikke
havde fremsendte det ønskede
materiale.
På baggrund af Stiftets afslag (HEL 2020
- 16459-28 ) har Mårum MR fremsendt
ny ansøgning
D. 28-05-2021 har provstikontoret søgt
efter, og fundet, menighedsrådets
ansøgning (oprettet i Byggesag d.20-
05-2021) i den fejlbehæftede
Byggesagsløsning.

 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Mårum MR -
Restaurering og maling af kirkens altertavle,
Restaurering af prædikestol, Maling af kirkebænke
(2021 - 15358)

Bilag:
Sv Til Mårum MR Forespørgsel om kvitteringsnr. samt
anmodning om fremsendelse af dokumenter (STPR
F2 1404311), 110901 Mårum Altertavle pdf,
Altertavle, Mårum MR ref. 20171131,
Projektbeskrivelse incl økonomioverslag, Tilbud,
Mårum Kirke



13 - Gilleleje MR - Ny ansøgning om orgel

Byggesag - Ansøgning af 26-05-2021. Gilleleje MR
fremsender ny ansøgning om Nyt orgel til kirken.
Tilbud lyder på i alt kr. 3.624.800.
 
Til ansøgningen er vedlagt:

Orgelkonsulents udtalelse/begrundelse
af 20-12-2016
Tegninger
Foto
Arkitektfirmas projektbeskrivelse
Orgelbyggers tilbud af 11-02-2021

 
Af orgelkonsulents udtalelse fremgår bl.a. "De af
orglets registre der er højere en 4' har en meget tynd
og spinkel klang, som gør dem vanskelige at
anvende. Jeg kan godt forstå at man kunne ønske en
bredere og mere vokalt funderet klang."
 
 
Tidligere forløb vedr. Nyt orgel - kort ridset op:

Det tidligere projekt blev første gang
fremsendt til Stiftsøvrigheden med
provstiudvalgets anbefaling d. 20-06-
20218, derefter det bearbejdede
projekt d. 25-10-2019. 

I den mellemliggende tid har Stiftet ønsket
diverse materiale og
undersøgelser/rapporter fra
menighedsrådet.
Ansøgning blev afvist af Stiftet d. 17-01-2020,
med ønske om et revideret projekt m.v, til
samlet fremsendelse til Stiftsøvrigheden.

Det ønskede projekt har været med på
Stiftets konsulentrunde d. 26-08-2020.
På baggrund af Stiftets afslag (HEL 2018
- 21921-38) fremsendte
menighedsrådet d. 07-12-2020 en
rapport vedr. loftets konstruktion.
(denne er ej sendt til Stiftet, da de
ønskede samlet fremsendelse af
materiale og ansøgning)
D. 25-02-2021 har provstikontoret bedt
Gilleleje menighedsråd om
fremsendelse af ansøgning via
Byggesagsløsningen.
D. 08-06-2021 har provstikontoret søgt
efter, og fundet, menighedsrådets
ansøgning (oprettet i Byggesag d.19-
04-2021) i den fejlbehæftede

Ansøgning/detailprojekt med nyt projekt for Nyt
orgel til Gilleleje kirke samt menighedsrådets rapport
vedr. kirkeloftets konstruktion fremsendes til
Stiftsøvrigheden med provstiudvalgets anbefaling.
 
Som tidligere udtalt på sit møde d. 22-10-2019
anerkender PU orgelprojektet, men anser det i en
årrække ikke muligt at bevilge anlægsmidler til
projektet. Provstiudvalget arbejder her med et
perspektiv der hedder fra 2023. Her forventes
kirkekassens nuværende
stiftsmiddellån at være nedbragt til under kr. 2 mio.
 



Byggesagsløsning.
 
 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Gilleleje Kirke -
Gilleleje MR - Nyt orgel (2021 - 11846)
Frederiksværk provsti - Byggesag - Gilleleje Kirke -
Gilleleje MR - Nyt orgel (2021 - 11846)
Frederiksværk provsti - Byggesag - Gilleleje Kirke -
Gilleleje MR - Nyt orgel (2021 - 11846)

Bilag:
Sv Til Gilleleje MR Forespørgsel om kvitteringsnr.
samt anmodning om fremsendelse af info. og
dokumenter (STPR F2 1404855), Gilleleje Kirke -
Begr. for nyt orgel, Bilag 1, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5,
Orgel tilbud rev feb 21, Orgelsag 3 (2), Exist kasser,
Delreferat fra møde PU møde 20191022, Nyt orgel til
Gilleleje Kirke, Notat ifm. destruktiv undersøgelse

14 - Gilleleje MR - Ansøger §7a stk. 2 midler til
konfirmandundervisning

Mail af 28-05-2021. Gilleleje MR ansøger dækning af
udgift til vikar for undervisning af konfirmander.
Menighedsrådet har på egen foranledning indhentet
vikar i stedet for at få tildelt hjælp af provstiets
præster.
Stiftet har afvist at dække udgiften på kr. 8.009,70.

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

Bilag:
ansøgning om refusion, Svar til Gilleleje MR, opg.
foråret 2021, Tidsregistrering feb. og marts,
Tidsregistrering

Provstiudvalget har ikke hjemmel til at dække den
slags udgifter.

15 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger
Køleanlæg til Sognegården samt konvertering til
samme

Brev af 10-06-2021. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger godkendelse til etablering af yderligere
Køleanlæg til Sognegården. Desuden ansøges
konvertering af MRs Frie Midler til formålet.
 
Ansøgningstekst:
"Provstiet behandlede på møde den 26. maj 2020

Konvertering af kr. 895.000 godkendt som ansøgt.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.



under punkt Sognets ansøgning om dækning af
omkostningerne til etablering af køling i
Frederiksværk Sognegård finansieret af sognets frie
midler. Udførelsen var begrundet i et påbud fra
arbejdstilsynet, da lokalerne i en væsentlig del af
året havde en temperatur på omkring 30 grader eller
derover, hvilket er begrundet i den meget høje
isoleringsstandard. 
Det projekt, der dengang blev arbejdet med, var
udelukkende udførelse af køling med kompressorer.
Efter licitationen kom der forslag om udførelse af
udvendig solafskærmning i den store sal til at
supplere den indvendige solafskærmning. Denne
løsning skulle erstatte køling i salen. Løsningen med
udvendig solafskærmning var en grøn løsning, der
kun krævede begrænset energi til driften, men det
var en dyrere anlægsudgift. Det oprindelige overslag
var på kr. 500.000 og omkostninger til den mere
grønne løsning er nu kr. 620.000. Vi valgte at
gennemføre den grønne løsning. I kontorerne var
der fortsat behov for etablering af køling med
kompressorer. For at begrænse
anlægsomkostningerne valgte vi ikke at installere
køling i hallen.  
Køleanlægget har nu været i drift, og vi kan
konstatere, at der er behov for køling i hallen for at
styre temperaturen i de tilstødende lokaler.
Ligeledes er der behov for et mindre køleanlæg til
salen, da den udvendige solafskærmning ikke kan
klare hele belastningen og ikke kan kompensere fra
varmen fra personerne i salen. Vi har derfor for at
opfylde arbejdstilsynets pålæg om lavere temperatur
fået nyt overslag på køling af hall og store sal, der
beløber sig til kr. 275.000. Driften ved denne
kombination af udvendig afskærmning og køling er
hermed blevet en mere miljøvenlig løsning. Ved
bygningens udformning er der anvendt specielt
varmereflekterende glas og et ventilationsanlæg,
men løsningen er ikke tilstrækkelig til at give et
indeklima, der kan tilgodese de store udvendige
temperatursvingninger.
Vi anmoder om, at rammen for brug af de frie midler
øges og ændres til kr. 895.000, så bygningen får et
bedre indeklima og håber på en hurtig
sagsbehandling, så arbejdstilsynet kan informeres
om udbedringen."
 
Til PUs info.:
Tidligere ansøgning samt delreferat fra maj 2020 ses
vedhæftet dagsorden.

Sager:
Frederiksværk-Vinderød sognegård - Airconcition-



Ventilationsanlæg (2020 - 13306)
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:
Anmodning om udførelse af køling, Provsti
anmodning om køling juni 2021, Aktdokument,
Delreferat fra møde PU FRV 20200526_møde 1,
Frederiksværk Sognegård behov for køleanlæg

16 - Ølsted MR - Ansøger §7a stk. 2 midler til ny
kopimaskine

Brev af 27-05-2021. Ølsted MR ansøger midler til
dækning af udskiftning af kopimaskine, idet
kirkekassen ikke har de nødvendige midler kr.
28.737,50 til udskiftningen i budget 2021. Tilbud er
vedlagt.
 

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

Bilag:
Ansøgning fra Ølsted Menighedsråd vedr. 5 procent
midler, SMF 22021060110550

Henvises til driften.

17 - Stift til PU - Gribskov Kommuneplan 2021-33
vedtaget

Orienteringspunkt:
 
Mail af 09-06-2021. Stiftet fremsender til orientering
Gribskov Kommunes endelige vedtagelse af
Kommuneplan 2021-33.

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

Bilag:
Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplan
2021-33 for Gribskov Kommune, Følgebrev for
vedtagelse af Kommuneplan 2021-33

Taget til efterretning. 

18 - Eventuelt  
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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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