
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20210907 - d. 07-09-2021 kl. 18:00 til 21:50

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

Som en del af offentliggørelsen af PUs mødereferater udsendes hele det offentlige referat efter hvert møde til alle provstiets MR.
De MR der har haft punkter til behandling, får også et delreferat tilsendt med PUs beslutning angående punktet.
Der anvendes de af KM godkendte forkortelser. Bl.a. KM/Kirkeministeriet, PU/provstiudvalget, MR/menighedsråd,
LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske
forkortelser iht. Dansk Retskrivning.
Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

Mødepunkt Referat

1 - Vardemodel B2022

Til behandling:
Eventuelle yderligere forhøjelser/nedskæringer i
B2022 i ligningsområde Halsnæs, ud over de allerede
oplyste der er udsendt til kirkekasserne d. 14-07-
2021.
 
Udsendte nedskæringer/tillæg:
I provstiudvalgets arbejde med at ensarte
kirkekassernes drift er der d. 14-07-2021, på
baggrund af Vardemodellens fordeling, udsendt
breve til kirkekasserne med nedskæringer/tillæg, der
skal indarbejdes i endeligt budget 2022.
De udsendte nedskæringer/tillæg er indarbejdet i
Oversigt Foreløbigt Budget 2022, i både versionen
der er udsendt til menighedsrådene d. 16-07-2021,
samt de opdaterede versioner på budgetsamrådene.
 
(ingen bilag) 

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
Aktdokument

Vardemodel Halsnæs B2022:
 
1) For at sikre en mere jævn udligning iht. udmelding
af 22-06-2021 - er det besluttet at beskære
Frederiksværk-Vinderød kirkekasse med yderligere
kr. 250.000. De herved opnåede ekstra
ligningsmidler, fordeles med yderligere:
kr. 120.000 til Kregme
kr. 30.000 til Melby
kr. 100.000 til Ølsted
 

2 - Annisse MR - Svar på udmeldt Vardemodel
regulering

Brev af 22-07-2021 fra Annisse MR. Med henvisning

Provstiudvalget udtaler der er stor respekt for det
anførte projekt, men det er udvalgets opgave at se
på de generelle forhold.
Disse forhold gør, at man må fastholde den



til menighedsrådets målsætninger fremsendes
synspunkter til provstiudvalgets udmelding
af Vardemodel-regulering i budget 2022.
 
Info.:
For kirkekassens vedkommende bliver budget 2022
beskåret med kr. 19.203.

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
PU vedr foreslåede besparelser

udmeldte nedskæring i Annisse menighedsråds
budget.

3 - Ramløse MR - Svar på udmeldt Vardemodel
regulering

Brev af 22-07-2021 fra Ramløse MR. Med henvisning
til menighedsrådets målsætninger fremsendes
synspunkter til provstiudvalgets udmelding
af Vardemodel-regulering i budget 2022.
 
Info.:
For kirkekassens vedkommende bliver budget 2022
beskåret med kr. 41.588.

Sager:
Vardemodel B2022 FRV (2021 - 10152)

Bilag:
PU vedr foreslåede besparelser

Provstiudvalget udtaler der er stor respekt for det
anførte projekt, men det er udvalgets opgave at se
på de generelle forhold.
Disse forhold gør, at man må fastholde den
udmeldte nedskæring i Ramløse menighedsråds
budget.

4 - Budget 2022 - Endelig ligning

Kirkekassernes ligning for 2022 fastlægges.
 
Til behandling vedr. Helsinge kirkekasse:
Uddybende begrundelse til driftsønsket, der d. 24-
08-2021 blev afvist af PU ved behandling af
Helsinges foreløbige budget 2022. 
Uddybende begrundelse er modtaget d. 09-08-2021.
(bilaget er udsendt separat til PU d. 24-08-2021)
 
Til behandling vedr. Søborg kirkekasse:
Skal der tage højde for udgift til et projekt for Søborg
kirkes varmeforsyning i Budget 2022.
(se bilag på separat punkt på dagsorden)
 
Til behandling vedr. Vejby kirkekasse:
Skal der bevilges yderligere beløb i budget 2022 til
Udskiftning af Vejby kirkes tag.

Ligning fastlagt.

Ligningen ønskes fastholdt på 0,85% for både
Halsnæs og Gribskov kommuner.

Senest d. 15. september 2021 udmelder
provstikontoret:
- Ligning for 2022 til hhv. Gribskov Kommune og
Halsnæs Kommune.
- Ligning for 2022 til kirkekasserne via
Økonomiportalen, hvorfra regnskabsførerne kan
hente oplysninger.

Vigtigt for menighedsrådene/regnskabsførerne:
Sammen med hver kirkekasses udmeldte ligning på
Økonomiportalen, vil provstiudvalgets evt.
bemærkninger til udmeldingen være påført, hvilke
der skal være taget højde for i Endeligt budget.
De endelige budgetter afleveres iht. Økonomisk



(se bilag på separat punkt på dagsorden)
 
 
PUK ligning for 2022 fastlægges.

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

Bilag:
Aktdokument

tidsplan senest d. 15-11-2021 fra Økonomiportalen,
til behandling på provstiudvalgsmødet d. 23-11-
2021.
 
Helsinge kirkekasse:
Ekstra Vardemodel tillæg kr. 80.000 i B2022 med
baggrund i udgifter til de mange konfirmandhold.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen
 
Søborg kirkekasse:
Ingen bevilling i B2022.
Behandlet under punkt 13.
 
Vejby kirkekasse:
Til licitation og arkitekt ifm. projekt for Udskiftning af
Kirkens tag tillægges budget 2022 kr. 340.000.
Behandlet under punkt 7.

5 - MR kvartalsrapporter 2. kvt. 2021

Til behandling, Kirkekassernes kvartalsrapporter for
2. kvartal 2021, samt Områdeorganistordningen og
Kirke-skoletjenesten.
 
(Kvartalsrapporter m.v. fremsendes på separat mail
til provstiudvalget.)
 
Uddrag fra:
VEJ nr 10205 af 30/11/2016. Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.
5.2. Bogholderi og rapportering
...... Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er
sammenholdt med budgettet, fremsendes til
menighedsrådet/provstiudvalget så betids, at
rådet/udvalget senest 2 måneder efter kvartalets
udløb kan behandle kvartalsrapporten på et
menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde.
Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende
til regnskabsskemaets oversigtsdel. Et eksemplar af
kvartalsrapporten sendes til
provstiudvalget/stiftsøvrigheden senest 2 måneder
efter kvartalets udløb.
Provstiudvalget/stiftsøvrigheden kan beslutte at
sende et eksemplar af kvartalsrapporten til
provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne
grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens
forvaltningstilsyn og provstirevisors
forvaltningsrevision.

Sager:

Bemærkninger til kvartalsrapporter 2. kvartal 2021:
 
Der mangler rettidig aflevering af kvartalsrapport fra
Annisse, Esbønderup, Mårum, Ramløse, Villingerød,
Melby og Ølsted.
 
Ellers ingen bemærkninger.



Regnskab - FRV 2021 Kvartalsrapporter (2021 -
11801)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2021-11801

6 - PUK kvartalsrapport 2. kvt. 2021

Til behandling og godkendelse PUK kvartalsrapport
2. kvt. 2021
 
(Materiale er fremsendt på separat mail til
provstiudvalget.)

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

Bilag:
Aktdokument

PUK kvartalsrapport 2. kvt. 2021 godkendt. 

7 - Vejby MR - Økonomi ifm. Uskiftning af kirkens
tag

Mail af 09-08-2021 med vedlagt brev (ej dateret).
Vejby MR ansøger forhøjelse af budget for
Udskiftning af kirkens tag, så budget 2022 også
omfatter arkitekt og licitation. Budget ansøges
forhøjet med kr. 340.000 til i alt kr. 2.340.000.
 
Info:
Der er endnu ikke modtaget ansøgning for projektet
i Byggesagsløsningen.
 
Info:
I forbindelse med Vejby MRs beslutning fra MR-
mødet d. 09-06-2021, punkt 3, vedr. udskiftning af
kirkens tag, hvor menighedsrådet mener at mangle
svar fra provstiudvalget, har der været
korrespondance ml. provstikontoret og
menighedsrådet.
 
Det har været uklart for menighedsrådet hvorvidt
licitation er nødvendig til projekt for Udskiftning af
kirkens tag, budgetteret til kr. 2 mio. i Budget 2022,
samt hvordan udgiften dækkes - til dette har
provstikontoret henvist til provstiudvalgets
behandling d. 08-12-2020, hvor menighedsrådet blev
bedt om at følge vejledningen der fremgår af
DAP/Håndbøger for at afgøre om licitation er
nødvendig.

Tillæg kr. 340.000 i budget 2022 til Vejby kirkes tag i
henhold til ansøgning.



 
Provstikontoret har bedt menighedsrådet om at
fremsende hhv. ansøgning om budgetforhøjelse, og
likviditetslån, såfremt udgift til eventuel nødvendig
licitation ikke er medtaget i det afleverede
foreløbige budget 2022, og såfremt der er behov for
likviditetslån til licitation i 2021.

Sager:
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)

Bilag:
Sv Til Vejby MR Svar ifm. kirkens tag og økonomien
til hhv. arkitekt hhv. licitation (STPR F2 1483326),
Ansøgning Forhøjelse af budget_nyt tag Vejby
kirke_2021_Vejby MR

8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger §7a til

Brev af 12-08-2021. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger dækning via §7a, stk. 2 til udgift for
udskiftning af fjernvarmeunit efter læk af vand i
præsteboligen Ekkodalen.
 
Tekst fra ansøgning:
"Ansøgning om dækning af omkostninger til
udskiftning af fjernvarmeunit.
Hermed ansøges om dækning af udgifter i
forbindelse med uforudsete, u-budgetterede
udgifter (§7 stk.2) til udskiftning fjernvarmeunit i
præsteboligen Ekkodalen, Frederiksværk. Unitten
lækkede vand, så en hurtig udskiftning var
nødvendig. Det var ikke muligt at reparere den
eksisterende enhed.
Omkostningerne andrager kr. 42.000,-"

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

Bilag:
vvs, Varmeanlæg Ekkodalen ansøgning

Der godkendes dækning via §7a, stk. 2.
Kr. 42.000 overføres til kirkekassens bank konto.
 
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

9 - Søborg MR - Ansøger konvertering af overskud
fra Loft i konfirmandstuen

Brev af 01-09-2021. Søborg MR ansøger konvertering
af overskud fra Loft i konfirmandstuen "Stalden".
Overskud er på kr. 35.685. Heraf ansøges
konverteret kr. 35.307,50 til dækning af forventet
merudgift på diverse malerarbejder. 

Konvertering af kr. 35.307,50 godkendt som ansøgt. 



 
Tekst fra ansøgning:
"Anmodning om omplacering af midler til delvis
finansiering af maling af vinduer, døre og
vindskeder, Bygaden 40 C, samt maling af vinduer
og lemme i kirkens tårn
 
Som det fremgår......."
"..........løber de forventede udgifter til maling af
vinduer, døre og vindskeder i Bygaden 40 C og
maling af vinduer og lemme i kirkens tårn op i kr.
128.937,50.
 
Renoveringen af loftet i ”Stalden”, som bl.a. rummer
præstegårdens mødelokale og konfirmandstue er
afsluttet og var billigere end forventet, hvorfor der
er et restbeløb, som kan konverteres til maling af
vinduer og vindskeder. Beløbet kan også dække
underskud på kr. 7.071 fra udskiftning af tagrender
Bygaden 40A (projekt 8815, 2021)
 
Udgiften skal dækkes af følgende anlægsprojekter: 
8011, Våbenhus, maling m.m. (2018)  kr.   15.701,00
8016, Rep. og maling, Kirketårn og våbenhus
(2021) kr.   35.000,00 
8121, Bg40A+C, Vinduer (2019)  kr.   50.000,00
8815 Bg40A+C, Tagrender, Vindskeder ÷ kr.    
7.071,00
I alt kr.   93.630,00
 
Forventet udgift til maling af vinduer, døre og
vindskeder i Bygaden 40 C og maling af vinduer og
lemme i kirkens tårn (vedlagt) 
kr. 128.937,50 
Behov for finansiering kr.   35.307,50
 
Finansiering 
Omplacering af overskydende midler fra renovering
af loft i ”Stalden” (projekt 8113/2019) 
kr.   35.685,00 
Overskud  ÷ kr.        377,50
I alt kr.   35.307,50............"
 

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

Bilag:
Anmodning om omplacering af midler,
provsti,maling,vinduer,stalden,september_2021,
Tilbud,Toppen_Malerservice, Styring,soeborg,2021



10 - Græsted MR - Ansøger forhånds-konvertering
fra Fugt i kælder

Brev af 7. samt 28. juli 2021. Græsted MR ansøger
forhåndsgodkendelse af konvertering af et eventuelt
overskud fra Fugt i præstegårds kælder. Projektet
Fugt i præstegårds kælder forventes færdigt i løbet
af 2021. Et evt. overskud ønskes anvendt på
færdiggørelse af præstegårdens køkken.
 
Ansøgningstekst:
"Vedr. Fugt kælder mellemgang præstebolig
Udbedring af fugt i mellemgang er færdigudført.
Ved sidste måling af fugt i kældermurene, var der
enkelte steder at fugtigheden stadigvæk var lidt høj.
Dette arbejdes der videre med at få endeligt
udbedret. Det forventes at projektet er færdigt i
løbet af indeværende år.
Såfremt der bliver et restbeløb på projektet, ansøges
herved om, at dette må blive overført til
færdiggørelse af Køkken i præstebolig."
 
"Det skal herved oplyses at Græsted Menighedsråd i
budget 2018 fik kr. 50.000 på anlægsrammen til fugt
i Præstegårdskælderen.
Rest beløb p.t. er kr. 20.552."

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210316,
Frederiksværk Provsti - Fugt i kælder m.m.

Et eventuelt overskud fra Fugt i præstegårds kælder
godkendes konverteret som ansøgt.

11 - Ølsted MR - Indbyder PU til møde om
mandskabsfaciliteter

Mail af 10-08-2021. Ølsted MRs Kirke- og
kirkegårdsudvalg inviterer PU til møde i Ølsted om
de fremtidige graverfaciliteter.
 
Ølsted MR fremsender invitationen på foranledning
af provstiudvalgets beslutning af 29-10-2020:
"Provstiudvalget vil gerne inviteres af det ny
menighedsråd til et møde på åstedet."
 
Info:
I oktober 2020 fremsendte Ølsted MR en del
tidligere dokumenter vedr. menighedsrådets ønske

Provsten tager på provstiudvalgets vegne kontakt til
Ølsted menighedsråd for et møde med
menighedsrådet d. 27-10-2021 kl. 15.00.



om nye graverfaciliteter.
(Ældste dokument fra 2012 samt yngste fra april
2019 var ikke tidligere modtaget hos PU)
 
Info. PU-beslutning d. 24-01-2017 efter behandling
af MRs brev af 31-12-2016:
Provstiudvalget takker for det fremsendte materiale,
der er dog ikke noget i det fremsendte der foreløbig
ændrer ved provstiudvalgets
holdning.
Provstiudvalget indbyder hermed menighedsrådet til
at fremsende et gennemarbejdet projekt til
renovering af rytterskolen, hvori indgår de
nødvendige mandskabsfaciliteter.

Sager:
Ølsted MR - Nye graverfaciliteter (2020 - 29296)
Ølsted MR - Nye graverfaciliteter (2020 - 29296)
Ølsted MR - Nye graverfaciliteter (2020 - 29296)

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20201029, Møde med
provstiudvalget, Dokumentliste - hvad findes i
journalsystemerne F2 og ESDH vedr. Ølsted MR - Nye
graverfaciliteter

12 - Kregme MR - Detailprojekt f/Kirkegårdsmuren
rep. af fejlrep.

Brev af 20-08-2021. Kregme MR fremsender
Detailprojekt for "Istandsættelse af fejlrepareret
kirkegårdsmur, samt nye tegl nord/syd/øst - samt
rep. af søjler og vest-mur" til provstiudvalgets
behandling og godkendelse.
 
Detailprojektet er vedhæftet:
Beskrivelse, MR referater, Arbejdsbeskrivelse,
Kirkegårdsplan, Tilbud, Økonomisk opstilling,
Rådgiveraftale, Stiftets godkendelse af forprojektet.
 
Af hensyn til "fortiden" med kirkegårdsmuren,
godkendte Stiftsøvrigheden forprojektet via
provstiets byggesag nr. 2021-2660.
Detailprojektet skal godkendes af Provstiudvalget.
 
Provstiet anvender ikke Byggesagsløsningen ved
Forprojekter/Detailprojekter, hvor provstiudvalget er
godkendende myndighed.

Sager:
Kirkegård Kregme - Kirkegårdsmur (Detailprojekt) -
Fejl på rep. samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af

Detailprojekt godkendt.



søjler og vest-mur (2021 - 21369)

Bilag:
Detailprojekt kirkemur, Detailprojekt besk. kirkemur,
1+2 MR referater, 3 Arbejdsbeskrivelse, 4
Kirkegårdsplan, 5 Sammenlignelige tilbud, 6
Økonomisk opstilling, 7 Råsgiveraftale, 8 Stiftets
godkendelse

13 - Søborg MR - Kirkens varmeforsyning
Energitjenestens rapport

Mail af 24-06-2021. Søborg MR fremsender mail med
vedhæftet rapport fra Energitjenestens besigtigelse
af Søborg kirkes varmeforsyning i 2020.
 
I rapporten listes de mulige alternative
opvarmningsformer, samt deres anslåede
investerings- og årlige udgift, hhv. årlig besparelse,
og levetiden. De mulige opvarmningsformer er:

El
Varmepumpe
Varmepumpe/El

 
Mailtekst:
"Nu har vi modtaget rapporten fra Energitjenesten
om Søborg kirkes varmeanlæg, hvor der opstilles tre
alternativer for den fremtidige opvarmning af kirken.
De to løsninger kræver sandsynligvis en udvidelse af
kirkens elforsyning, hvorfor det skal undersøges,
hvad dette vil koste, før der kan anslås en samlet pris
for en eventuel ændring.
Vi har menighedsrådsmøde igen i august, hvor vi vil
drøfte rapporten. Forinden vil vi kontakte Radius, for
at få et overslag over, hvad en større elforsyning til
kirken er mulig og hvad det vil koste"
 

Sager:
Søborg kirke - Varmeforsyning, flytning af- samt ny
olietank - eller anden opvarmning (2021 - 14980)

Bilag:
Søborg Kirke, VS Besigtigelse af Søborg kirkes
varmeforsyning

Taget til efterretning.
Provstiudvalget imødeser ansøgning på et projekt.
Det forudsættes at der laves støjberegninger.
En ansøgning skal indeholde fremtidige
driftsomkostninger.
 
Forprojekt hhv. Detailprojekt skal indsendes via
Byggesagsløsningen og godkendes af
Stiftsøvrigheden.

14 - Ølsted MR - Projekt for kirkegården

Mail af 12-08-2021 fra Ølsted MR. Info. om
kommende fremsendelse af projekt. Ølsted
Menighedsråd har fået udarbejdet et projekt om

Der imødeses forprojekt inkl. budget og tidshorisont.
Når forprojekt modtages vil det efter
provstiudvalgets behandling blive sendt til udtalelse
hos kirkegårdskonsulenten.
 



ændring (forskønnelse) af Ølsted kirkegård af
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. MR vil
behandle projektet d. 26. august og derefter
fremsende det til provstiudvalget med henblik på
behandling og godkendelse."
 
Mail af 26-08-2021. Ølsted MR fremsender
landskabsarkitekts materiale.
 
Der er ikke endnu ikke modtaget brev/ansøgning fra
menighedsrådet.
 
(Som bilag på dagsorden ses kun materialeliste og
landskabsarkitekts beskrivelse. MRs mail med alle
bilag udsendes til PU på separat mail.)

Sager:
Ølsted kirkegård - Projekt for ændring af kirkegården
(2021 - 24085)
Ølsted kirkegård - Projekt for ændring af kirkegården
(2021 - 24085)

Bilag:
Projekt Ølsted Kirkegård, Vs Ølsted Kirkegård,
Dokumentliste, ¥lsted_Beskrivelse af helheds -og
udviklingsplan 26.08.2021

15 - Vikarsatser - Takster for provstiet

I forbindelse med provstiudvalgets ønske om ens
takster for brug af vikarer i provstiet, blev på PU
mødet d. 07-01-2020 besluttet at provsten på
formandsmøde ville indstille til at man anvender
samme takstblad i Frederiksværk provsti, som
anvendes i Hillerød og Helsingør provstier.
 
Vikarsatser i Hillerød og Helsingør provstier er
opdaterede pr. april 2021.
 

Sager:
Vikarsatser -takster -befordring for kirkernes vikarer
- FRV (2019 - 36668)

Bilag:
VEJLEDENDE VIKARSATSER 01042021

Takstbladet fremsendes til menighedsrådene med
provstiudvalgets anbefaling af brug af taksterne.

16 - GIAS - Tilretning af ydelser

Til provstiudvalgets behandling - Skal der ske
rettelser/ændringer/tilføjelse til provstiets GIAS-

Provstiets GIAS ydelser 1601, 1602, 1605 og 1620 -
Anden indramning end hæk.
Der udregnes en årlig gennemsnitspris med
baggrund i de nuværende takster.



ydelser?
 
Provstiets GIAS ydelser 1601, 1602, 1605 og 1620 -
Anden indramning end hæk.
Der er måske et problem med obligatorisk
opkrævning i GIAS, ifm. at et gravsted med "Fast
indramning" skal opgøres via skifteretten.
Provstikontoret har derfor bedt provstiets kirkegårde
og derefter provstiets Evalueringsgruppe for GIAS-
ydelser om hjælp. 
 
Provstiets GIAS ydelser 1601, 1602, 1605 og 1620,
anvendes til obligatorisk éngangs-ydelse ved anden
indramning af gravsted end hæk. F.eks. ved granit-
indramning.
En fast indramning af gravsted laves én gang,
derefter er der ikke megen vedligehold, hvorimod en
hæk skal plejes hvert år. Derfor har konsulenten ved
udarbejdelse af provstiets kirkegårdstakster
udregnet et engangsbeløb for fast indramning.
Det er tilsyneladende ikke muligt at "konvertere"
den tiltænkte éngangs-ydelse, når den faktureres
ifm. erhvervelse - da ganger GIAS beløbet med antal
erhvervede år.
 
Provstiets Evalueringsgruppe for GIAS-ydelser er
spurgt om:
- Hvordan opkræves nuværende
ovennævnte ydelser i praksis?
- Mener gruppen at der skal/bør ændres takst
fremadrettet til årlig takst?
 
Og hvis taksterne/anvendelsen bør ændres, er
gruppen bedt om hhv. baggrund for ændring, forslag
til fremtidig forklaringstekst til provstiets
oversigt, fremtidige årlige priser, samt udregning der
ligger bag taksterne.
 
Svar fra Provstiets Evalueringsgruppe for GIAS-
ydelser.
Brev af 03-08-2021, ved mail af 25-08-2021.
Provstiets Evalueringsgruppe for GIAS-ydelser har
fremsendt deres forslag til provstikontorets
spørgsmål vedr. Anden indramning end hæk på
gravsted.
 
 
Årlig prisregulering af kirkegårdstaksterne.
Gias Centret har pr. 01. september 2021
pristalsreguleret taksterne i GIAS ydelseskatalog
gældende for perioden 1. januar til 31. december
2022.
Taksterne reguleres i.h.t. gældende bekendtgørelse

Provstiets GIAS ydelser/takster tilrettes til brug for
2022.
 
Vedr. dobbelt urnegravsted.
Evalueringsgruppen for GIAS ydelser har gjort
opmærksom på at visse kirkegårde har behov for
ydelser vedr. dobbelt urnegravsted.
Derfor tilføjes provstiets GIAS katalog ydelserne:
1231 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 1
1573 Obl. hækklip/vedligehold urnegr 2-4m2 - 50%
7524 Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted 2-4m2
 
Årlig prisregulering af kirkegårdstaksterne.
Provstikontoret gennemgår kirkegårdenes
ydelseskatalog, og sørger for at de besluttede
ændringer bliver opdateret på de kirkegårde hvis
ydelseskatalog indeholder de relevante ydelser.
Provstikontoret tilretter provstiets liste, med
vejledninger til den generelle brug af de enkelte
ydelser. Listen udsendes til kirkegårdene
efterfølgende.
 



for området med forbrugerprisindekset (juli måned
året før til juli måned indeværende år), som er
beregnet til +1,6%.
 

Sager:
Kirkegårdstakster i GIAS - Frederiksværk provsti
(2018 - 35051)
Kirkegårdstakster i GIAS - Frederiksværk provsti
(2018 - 35051)

Bilag:
SV Forespørgsel - Provstiet vil gerne have GIAS
Evalueringsgruppens hjælp og svar - ifm. KMs årlige
prisregulering af GIAS (STPR F2 1486920), Til
Frederiksværk Provsti - Forslag til ydelser. 2021,
Brev. pr. 01.09.2021 vedr. taksteregulering for året
2022

17 - Lønmodtagernes Feriefond - Indbetaling af
"Indeksering"

Lønmodtagernes Feriefond laver "Indeksering" af
alle indefrysnings-beløb for perioden september
2020 og frem til de modtager indbetaling af
beløbene. Alle menighedsrådene skal betale
Indeksering på 1,5% af det indefrosne beløb.
 
Til behandling:
Betales Indeksering via beløbet afsat i PUK til
kirkekassernes indefrysning af feriemidler, eller
betales indekseringen af kirkekassernes drift.

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

Bilag:
Aktdokument

Af det afsatte beløb i PUK budgettet dækkes
kirkekassernes indefrosne beløb.
Indekseringsbeløbene på 1,5 % betales af
kirkekassernes drift.

18 - Provstikontoret - Vand igen på provsts kontor

Vand igen på provsts kontor
Efter skybrud primo juli opstod igen vandskade på
provsts kontor, samme sted som tidligere - samt nu
også over et vindue, og igen ubehagelig lugt i
gangarealet.
 
D. 08-07-2021 er udlejer oplyst om at der igen
trænger vand ind. Som svar oplyser udlejer at det er
uundgåeligt når der ikke er undertag.

Provstiudvalget beklager forholdene.



I august dryppede igen vand fra loftet ifm. regnvejr,
og der er igen sat beholdere på gulvet.
Senere i august, nu er der yderligere to steder der
trænger vand ind på loftet. 
 
Advokat
Der er ikke modtaget tilbagemelding fra advokaten,
efter denne sendte brev til udlejer d. 12-03-2021.
 
 

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

Bilag:
SV Provstikontoret regn, Delreferat fra møde PU FRV
20210413

19 - Klimatiltag - Grøn Omstilling - Undersøgelse i
provstiet

D. 06-07-2021 er de sidste menighedsråd erindret
om besvarelse af de udsendte skemaer.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210316, Erindring til
MR Indsamling af oplysninger om energiforbrug - m.
frist 1. maj 2021

Gennemgås på næste møde ud fra de indkomne
svar.

20 - Evaluering og opsamling fra Offenlige
budgetsamråd

(sag 2021-4557; Budget - FRV Budget 2022) 

- I foråret 2022 prioriteres at få afholdt forberedende
budgetsamråd.
 
- Provstiudvalget vil udarbejde en prioriteret
anlægsliste over menighedsrådenes
større anlægsarbejder.
 
- Provstiudvalget vil opfordre
Områdeorganistordningens repræsentantskab til at
drøfte den fremtidige drift og indhold/aktiviteter.
Områdeorganistordningens formand bedes indkalde
til et ekstraordinært møde for at forholde sig til
diskussionen på budgetsamrådet.



 

21 - Stift til Gilleleje MR - Skitseprojekt (Forprojekt)
godkendt for Gilleleje lyset

Orienteringspunkt:
 
Brev af 13-08-2021 fra Stiftet til Gilleleje MR.
Stiftsøvrigheden godkender skitseprojekt
(forprojekt) for Gilleleje kirkes "Gilleleje lyset".
Stiftet afventer nu Detailprojekt fremsendt.
 
Detailprojekt skal fremsendes via
Byggesagsløsningen. 

Sager:
Kirke Gilleleje - Gilleleje Lyset - Ændring af
kirkerummet (2018 - 41017)

Bilag:
Godkendt skitseprojekt - GillelejeLyset - Gilleleje
kirke

Taget til efterretning 

22 - LM Personalekonsulent aftale 2022 vedtaget

Orienteringspunkt:
 
På de offentlige budgetsamråd i 2021 blev
fortsættelse af "Aftale med Landsforeningen af
Menighedsråds personalekonsulenter" vedtaget for
2022.

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

Bilag:
Til MR LM Personalekonsulentaftale-tilbud for 2022 -
til afstemning på offentlige budgetsamråd i 2021

Landsforeningens personalekonsulenter informeres
om fortsættelse af aftalen.

23 - Stift til PU - Godkendt PUK 1. kvt. rapport 2021

Orienteringspunkt:
 
Brev af 24-06-2021. Stiftet har ingen bemærkninger
til PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2021.

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

Tages til efterretning.



Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 1. kvartal 2021

24 - Eventuelt

Provsten har 40 års jubilæum i Den
danske Folkekirke d. 01-11-2021. 
Provsten går på pension d. 01-02-2022.
To af provstiudvalgets nuværende
medlemmer, Birgit Sommer og Poul
Erik Kandrup, har valgt ikke at opstille
til næste valgperiode.
Rund fødselsdag for den ene af
provstisekretærerne i 2021.

Info. fra provstikontoret:
Iht. PUs retningslinjer har kontoret oplyst Ølsted MR
at ansøgning om dækning af selvrisiko på
vandskade/lækage ikke dækkes af §7a, stk. 2.
 
PEK (PU) har sendt brev til biskoppen, om
vigtigheden af at der findes en ny provst til
tiltrædelse samtidig med at den afgående provst
fratræder.
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Birgit Sommer (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Ejvind Hartmund (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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