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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 - Vejby MR - Hængeparti ifm. regnskab 2020 og
Styring anlægsaktiviteter

Brev af 16-07-2021. Vejby MR fremsender de
manglende oplysninger til provstiudvalgets
behandling af Vejby kirkekasses Styring
anlægsaktiviteter 2020.
 
Oplysningerne vedrører PUs beslutning af 16-02-
2021.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)

Bilag:
Vedr Til Vejby Menighedsråd - rykker (STPR F2
1462606), Ansøgning overførsel_rotter_2021_Vejby
MR, Ansøgning konvertering_2020_Vejby MR,
CCE_004707_rottebekæmpelse, Vejby
Regnskabsoversigt 2020, Vejby Regnskabsoversigt
2021

Til Vejby kirkekasses fremsendte
oplysninger/ansøgninger af 16-07-2021 beslutter
provstiudvalget følgende:
 
Vedr. tidligere §7a, stk. 2 bevilling til rotte-sag.
Restbeløb kr. 2.664 på tidl. §7a, stk. 2, bevilget 28-
05-2019, godkendes overført til betaling af ny rotte-
sag på præstegården.
 
Vedr. Adg.vej til konfirmandbygning fra B2019
Anlægsbevilling fra B2019 kr. 46.500 til Adg.vej til
konfirmandbygning, godkendes overført til 2021 og
konverteret til præstegårdens badeværelse, idet
udgift til adg.vej i 2018 blev betalt af
anlægsbevillingen til præstegårdens badeværelse.
 
Vedr. ej udbetalt Likviditetslån til Præstegårdens
badeværelse
Likviditetslån til Præstegårdens badeværelse, kr.
41.636 bevilget d. 08-09-2020 men endnu ikke
udbetalt til kirkekassen, trækkes tilbage.
Da beløbet imidlertid blev tillagt kirkekassens
anlægsbudget 2021 mhp. tilbagebetaling,
modtager kirkekassen således for meget
ligning til præstegårdens badeværelse i 2021.
 
Vejby kirkekasses foreløbige driftsramme for 2023
vil blive reguleret med fradrag af beløbet, da ligning
for 2022 allerede er fastlagt.
 
Vejby menighedsråd bedes fremadrettet påføre dato
på sine breve.



2 - MR Regnskaber 2020 - Legalitetskontrol

Legalitetskontrol af kirkekassernes samt
Områdeorganistordningens regnskaber 2020.
Revisionsprotokollater for menighedsrådene i
Frederiksværk Provsti behandles på mødet.
 
Diverse materiale udsendes separat, og kan desuden
ses på provstiudvalgets F2 Touch. 
 
Regnskaber, protokollater, samt MRs referater fra
behandling af protokollat, kan også ses i Dataarkivet.

Sager:
Regnskab - FRV 2020 (2020 - 784)

Bilag:
Aktdokument

Kirkekassernes regnskaber godkendes med revisors
og provstiudvalgets bemærkninger.
Provstiudvalgets godkendelser/bemærkninger vil
blive overført til Dataarkivet.
Menighedsrådene skal herefter behandle dem på et
MR-møde. Efterfølgende skal referaterne lægges i
Dataarkivet under "Menighedsråd, regnskab" inden
d. 01-02-2022, hvor Kirkeministeriet offentliggør
regnskaberne.
 
Generel bemærkning til alle kirkekasser:
Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene at
følge provstirevisors bemærkninger i de enkelte
revisionsprotokollater.
 
Derudover:
I forbindelse med menighedsrådenes årlige
konstituering, skal Regnskabsinstruksen
ajourføres og underskrives af formanden. Vær
opmærksom på at bilagssiderne også underskrives.
 
Provstirevisor fremsender Udkast til protokollat til
regnskabsførerne, for afklaring af eventuelle
spørgsmål, inden endeligt protokollat lægges i
Dataarkivet til menighedsrådets
behandling/underskrift.
Revisionsprotokollaterne skal underskrives af de
tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer.
Forklaring til regnskabet skal altid udfyldes.

 
Provstiudvalgets evt. bemærkninger til den enkelte
kirkekasse:
 
Ejvind Hartmund, Poul Erik Kandrup og Per Spindler
Løth deltog ikke ved behandlingen af deres
respektive menighedsråd
 
Helsinge:
Der forelå ved gennemgangen ikke et
revisionsprotokolat for Helsinge kirkekasse. PU
finder det uacceptabelt at kirkekassen ikke har
leveret de af revisionen ønskede materialer til tiden.
Provstiudvalget bemærker også at det er andet år i
træk at dette sker.

3 - PUK revideret Regnskab 2020 - samt Kirke-
skoletjenesten

PUK revisionsprotokollat behandles for;
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03-2021 18:53
 

PUK regnskab 2020 - herunder Kirke-skoletjenestens
regnskab 2020.
Provstiudvalget tager revisors bemærkninger til
efterretning.
 
Revisionsprotokollat godkendt for PUK regnskab:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,



Materiale udsendes separat til provstiudvalget.
 
Regnskab og protokollat kan desuden ses i
Dataarkivet.

Sager:
Regnskab - FRV 2020 (2020 - 784)

Bilag:
Aktdokument

Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03-2021 18:53
 

4 - PUK Regnskabsinstruks - Skal opdateres

Regnskabsinstruks skal tilrettes med ændringerne
for Kirke-skoletjenesten, hvis bogføring m.v. er
overtaget af provstikontoret i løbet af 2021.

Sager:
Regnskabsinstruks PUK 2021 - FRV (2021 - 28551)

Bilag:
Blank sagsakt - sag 2021-28551

Udsættes.
Regnskabsinstruksen opdateres på
provstiudvalgsmødet der afholdes efter nyt PUs
konstituerende møde.

5 - iPads til provstiudvalget - ved valgperiodens
ophør

iPads, bla. ifm. PU-medlemmers skifte i
provstiudvalget. 

Sager:
iPads til provstiudvalget - Procedure (2021 - 26948)

Bilag:
Delreferat 20181023 - iPads ved udtrædelse af PU

Da de almindelige afskrivningsregler anviser en 3-
årig afskrivningsperiode, kan de afgående
provstiudvalgsmedlemmer beholde de udleverede
iPads.
 
Forinden skal provstiet sikre at de renses for
provstirelevant indhold.

6 - PU møde- og økonomisk tidsplan 2022

(ingen bilag) 

Sager:
PU FRV - PU-mødeplaner og Økonomiske tidsplaner
(2018 - 16003)

Bilag:
Blankt sagsark - sag 2018-16003

Udsættes til provstiudvalgsmødet der afholdes efter
PUs konstituerende møde d. 23-11-2021.

7 - GIAS - Takstregulering 2022

GIAS taksregulering 2022

Takstregulering
Takstregulering taget til efterretning.
 



Iht. GIAS Centrets årlige takstregulering af 02-09-
2021 er alle ydelser tillagt +1,6 %.
 
Tilrettede ydelser/takster og nye ydelser
Iht. beslutning på PU mødet 07-09-2021 er provstiets
GIAS Ydelseskatalog tilrettet til årlige
takster ved "Anden indramning end hæk", og nye
ydelser ifm. Dobbelt urnegravsted er tilføjet.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

 
Tilrettede GIAS ydelser
GIAS ydelserne 1601, 1602, 1605 og 1620 - Anden
indramning end hæk.
Taksterne/Ydelserne er ændret fra éngangs-takster
til årlige takster der opkræves i forbindelse med
erhvervelse. Gennemsnitspriserne er udregnet med
baggrund i de tidligere takster og kirkegårdenes
fredningstider.
 
Nye GIAS ydelser - ifm. Dobbelt urnegravsted
1231 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegrav. type
1
1524 Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegrav
2-4m2
7524 Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted 2-4m2
Taksterne svarer til taksterne for 1 kisteplads.
 
Husk at anvende provstiets "kulørte" liste.
Provstiets menighedsråd og kirkegårde bedes huske
at anvende provstiets "kulørte" liste.
Udtræk af provstiets ydelseskatalog i GIAS kan ikke
anvendes alene.
 
Det er vigtigt at anvende provstiets GIAS
Ydelseskatalog i overensstemmelse med den
"kulørte" listes anvisninger, som provstikontoret
udsender. Den indeholder forklaring til, hvornår
kirkegården skal anvende den enkelte ydelse.
Oprindelig liste er udarbejdet af konsulenten der i
2013 gennemgik kirkegårdene, og er løbende blevet
opdateret.
Det er meningen at alle kirkegårdene skal anvende
listen.

8 - GIAS og Begravelser og bisættelser om lørdagen
- Brev fra Kregme MR

Brev af 28-09-2021. Kregme MR oplyser at de ikke
akter at opkræve taksterne ved GIAS ydelserne for
begravelser og bisættelser om lørdagen.
 
Info. til behandlingen:
Ifm. ydelser for lørdagshandlinger blev Tilskud for
Folkekirkemedlemmer i 2020 ændret
af provstiudvalget fra 100% tilskud til 50 % tilskud.
Barnebegravelser fortsatte med 100 % tilskud for
Folkekirkemedlemmer.
Ændringen blev udmeldt til menighedsrådene d. 01-
10-2020, med rettet version udsendt d. 08-10-2020.
 

Sager:

Provstiudvalgets svar til Kregme menighedsråd -
samt som orientering til alle provstiets
menighedsråd.
 
Et menighedsråd kan ikke selv vælge at ændre en
takst/tilbyde ydelsen uden beregning, hvis ydelsen
er takstsat af provstiudvalget, ligesom et
menighedsråd heller ikke selv kan vælge at tilbyde
en ydelse der ikke optræder i provstiets
Ydelseskatalog.
 
Alle ydelser, takster, samt tilskud, skal iht.
bestemmelserne godkendes af provstiudvalget.
Eksisterer en ydelse i provstiets katalog, må en
kirkegård ikke tilbyde ydelsen, uden at anvende den
af provstiudvalget godkendte takst, og de eventuelle
tilknyttede tilskud.
 



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

Bilag:
Til MR og kg Om årlig prisregulering, nye takster
samt regulering af tilskud_v2, S28C-6e21092811060

De nuværende takster er gennemsnitlige takster,
gældende for alle provstiets kirkegårde, og er
resultat af gennemgangen af alle kirkegårdene i
2013. Provstiets ydelseskatalog er efterfølgende
tilføjet nye ydelser efter behov i provstiet, og
takstsat ud fra viden og skøn om priser hhv. på
baggrund af de eksisterende ydelser.
 
Da provstiets ydelser er takstsat med
gennemsnitspriser, er der kirkegårde hvor
indtægterne ikke dækker deres egentlige
omkostninger, og der er kirkegårde hvor indtægterne
er højere end omkostningerne - men som
gennemsnit stemmer omkostninger/indtægter.
Provstiudvalget sørger via budgetterne for at justere
kirkekassernes omkostninger/indtægter. 
 
Menighedsrådene kan på Den digitale
ArbejdsPlads/DAP under: Håndbøger >
Blanketsamling til menighedsråd > Økonomi >
Kirkegårdstakster, se skemaet "Takstberegning -
kirkegårde - Model 1 (uændret)" af 30. januar 2017,
der er identisk med det i 2013 anvendte, ved
gennemgang af provstiets takster, der fortsat
anvendes.
 
Kirkegårdene har valgt en GIAS ydelsesgruppe blandt
provstiets kirkegårdsledere og gravere. Det vil være
en fordel at gruppen forelægges eventuelle
ønsker, vurderer behovet ud fra hele provstiets
kirkegårde, og oplyser provstiudvalget resultat af
gruppens vurdering, med et samtidig begrundet
forslag til takstsætning i fald en ydelse synes
nødvendig, eller en takst menes at skulle ændres.

9 - Budget 2022 - Forespørgsel fra Vejby og Tibirke
MR vedr. Områdeorganistordningen

Brev af 14-10-2021. Vejby og Tibirke MR forespørger
til Områdeorganistordningens budget 2022.
 
I forlængelse af Vejby- og Tibirke MRs forslag ved det
offentlige budgetsamråd, om besparelser
i områdeorganistbudgettet for 2022, ønskes
forklaring på forøgelsen af budget 2022, der ses i
provstiets udsendte fælles budgetoversigt efter
fastlæggelse af ligningen.
 
Der ønskes desuden dokumentation for besparelse
på Områdeorganistordningens sekretærbudget.
 
Info. til PUs behandling:
Provstikontoret har 14-10-2021 besvaret

Menighedsrådenes brev ses besvaret af
provstikontoret d. 14-10-2021.
Hertil gør provstiudvalget opmærksom på, at
Områdeorganistordningen er et samarbejde mellem
menighedsrådene i Gribskov Kommune.
Provstiudvalget opfordrer derfor menighedsrådenes
repræsentanter til at deltage i
Områdeorganistordningens
repræsentantskabsmøder, idet Fællesrådet beslutter
samarbejdets budget og normering hvad angår
Områdeorganisten, samt normering og løn for så vidt
angår ansættelse af sekretærhjælp til
Områdeorganistsamarbejdet.
 
Provstiudvalget er iht. vedtægten forpligtet til at
afsætte beløb der svarer til 1 års forventede udgifter
ved samarbejdet.
 



henvendelsen og henvist menighedsrådene til at
kontakte Områdeorganistordningens formand i
forbindelse med den ønskede dokumentation.
Menighedsrådene er desuden oplyst om at
Områdeorganistordningen permanent blev beskåret
med kr. 50.000 i budget 2021.
Og hvad angår budgettet for 2022, blev
driftsrammen, ligesom det gælder for kirkekasserne,
forøget med 1,5 % (driftsramme udmeldingen i
april). Denne er der ikke ændret ved.

Sager:
Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)
Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)
Samarbejde Frederiksværk provsti -
Områdeorganistordningen i Gribskov kommune
(2018 - 17623)

Bilag:
Kommentar Områdeorganistordningen budget 2022,
Kommentar Områdeorganistordningen budget 2022,
Budget2022_Områdeorganistordningen_kommentar,
Aktdokument, Områdeorganistordning vedtægt pr
01-01-2000 eller rettet version af marts 2003

Det er repræsentantskabet (menighedsrådene) der
sammen beslutter om der er behov for ændring af
Områdeorganistordningens vedtægt.
 
På det kommende formandsmøde lægges op til at
der laves en ny vedtægt for
Områdeorganistordningen, der fremsendes i god tid
inden næste offentlige budgetsamråd, senest til
provstiudvalgets møde i maj 2022.

10 - Klimatiltag - Grøn Omstilling - Undersøgelse i
provstiet

(sag 2021-11917, samt sag 2021-3927)
 
Gennemgang af de indkomne og
sammenstillede svar fra menighedsrådene.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20210907, Blank sagsakt
- Sag 2021-3927

Oversigt over provstiets bygningers C02 udledning
gennemgået v/Mikael Erthmann.

11 - Frederiksværk-Vinderød MR - Har ej behov for
bevilget likviditetslån

Brev af 26-09-2021. Frederiksværk-Vinderød MR
oplyser at der ikke er behov for forhåndsbevilget
likviditetslån på kr. 300.000 til Vinderød kirkegårds
vandforsyning, bevilget på PU mødet d. 16-02-2021.
 

- Forhåndsbevilget likviditetslån af 16-02-2021
trækkes tilbage, idet kirkekassen midlertidigt har
finansieret fase1 via brug af MRs Frie Midler.
- Anlægsbevilling kr. 300.000 på Frederiksværk-
Vinderød kirkekasses budget 2022 til projektets
fase1 fastholdes derfor.



Info. til behandlingen:
D. 30-09-2021 har provstikontoret sendt
forespørgsel til menighedsrådet for uddybning, idet
der i B2022 er afsat både kr. 300.000 til
tilbagebetaling af likviditetslån for fase1, samt kr.
500.000 til fase2.
 
D. 01-10-2021 har menighedsrådet oplyst "Der er
tale om et uopsætteligt arbejde, og vi har således
valgt at mellemfinansiere første etape via vore frie
midler."

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

Bilag:
SV Vedr vandforsyning til Vinderød kirkegård

12 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøgning ifm.
mer-finansiering af ukrudtsbekæmper

Brev af 14-10-2021 fra Vinderød kirkegård.
Kirkegårdslederen fremsender ansøgning ifm. mer-
finansiering af ukrudtsbekæmper, som
provstiudvalget ved bevillingen har forudsat skal
indgå i en ordning, hvor den også skal anvendes af
andre kirkegårde.
 
I B2022 er afsat kr. 190.000 til
en varmtvandsukrudtsbekæmper. Modellen
kirkegården har ønske om at anskaffe af de mulige
modeller koster kr. 375.000. Den er hurtigere at
bruge pga. større ydelse og det er rent
arbejdsteknisk tydeligt, hvor man er nået til. Den er
imidlertid også en del dyrere, hvilket kræver en
yderligere finansiering.
 
Vinderød kirkegård oplyser de har følgende poster
stående i ubrugte og ikke disponerede
anlægsmidler i 2021:
 
Kr. 110.305 Opsparing anlæg (8300) fra tidligere års
anlægsmidler
Kr.  74.695  Udviklingsplan kirkegården (8308), del
heraf overføres
I alt kr. 185.000 Til mulig konvertering og overførsel
vedr. 2021 -> 2022
 
Kr. 190.000 Indarbejdet i budgettet for 2022
I alt kr. 375.000 til rådighed for investering i
ukrudtsbekæmper

Overførsler godkendes med:
kr. 110.305/Opsparing anlæg
kr. 93.862/Udviklingsplan kirkegården
I alt kr. 204.162.



 
Og anmoder om godkendelse af købet af
ukrudtsbekæmperen med den foreslåede
finansiering, der indeholder del af overførsel af ikke
disponerede anlægsmidler fra 2021 til 2022.

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

Bilag:
Ansøgning om overflytning og konvertering af
anlægsmidler i forbindelse med anskaffelse af
ukrudtsbekæmper, VK Anlægsmidler
Ukrudtsbekæmper finansieringsforslag til provstiet

13 - Helsinge MR - Ansøger konvertering af
opsparing

Mail af 13-10-2021. Helsinge MR ansøger
konvertering af opsparing.
 
Ansøgningstekst:
 
Vedr. konvertering af tidligere opsparede midler og
resterende opsparing
Ved nærværende ansøges om konvertering af
tidligere frigiven opsparing kr. 21.515 (restbeløb)
samt resterende opsparede midler kr. 76.799 til
anvendelse for renovering af kirkegården nord for
kirken.
Beløbene fremgår af vedhæftede
anlægsstyringsskema og opsparingsskema for 2020,
idet bemærkes at restbeløbet vedr. frigivelsen i 2020
omfatter delvis momsrefusion.
Renovering af kirkegården syd for kirken er afsluttet
i 2020, hvorfor lignende tiltag er planlagt på
arealerne nord for kirken. Renoveringen vil omfatter
udskiftning af hække og andre
gravstedsafgræsninger, omlægning af sti og
græsarealer m.v., og forventes at blive udført af eget
personale løbende over en periode på 2 år.
Sagen er behandlet og godkendt på
menighedsrådets møde d. 22. september 2021.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Helsinge MR (2018 - 12815)

Bilag:
Helsinge kirkekasse - ansøgning, Bilag Helsinge
kirkekasse

Overførsel af den tidligere frigivne opsparing kr.
21.515 godkendes som ansøgt.
 
De kr. 76.799 kan ikke godkendes overført, da der
her vil være tale om overførsel fra anlæg, til drift.



14 - Mårum MR - (Byggesag) Ansøger Restaurering
m.v. af kirkens altertavle, prædikestol og
kirkebænke

Behandling blev udsat på PU mødet d. 22-06-2021. 
Provsten samt MIE har d. 09-09-2021 besøgt Mårum
menighedsråd for afklaring af projektet m.v.
 
Notat bliver udsendt separat.

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

Bilag:
Møde med Mårum menighedsråd

Tvivlsspørgsmål fra provstiets side blev afklaret på
mødet med Mårum MR.
Da Byggesags-løsningen er fejlbehæftet hvad angår
menighedsrådets fremsendte ansøgning af 28. maj
2021, og fejlen ikke kan rettes, skal der fremsendes
en ny ansøgning via Byggesags-løsningen.
MR er oplyst om at fremsende en ny ansøgning med
det fulde, og korrekte, materiale, på mail til Mikael
Erthmann, via fremsendelse til provstiet - Mikael
Erthmann vil da gennemse materialet - inden MR
indsender ansøgning/projekt via Byggesags-
løsningen.
Systemfejlen skulle nu være rettet ifølge IT-kontoret.
 
Notat fra mødet er udsendt til Mårum menighedsråd
d. 25. oktober 2021.

15 - Ølsted MR - Nye mandskabs- og
graverfaciliteter

Efter invitation fra Ølsted Kirke- og kirkegårdsudvalg
afholder Ølsted menighedsråd møde i Ølsted
med provstiudvalget d. 27-10-2021 om de fremtidige
mandskabs- og graverfaciliteter.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Til Ølsted MR Mulig dato for et møde hos Ølsted MR
om graverfaciliteter, Delreferat fra møde PU FRV
20210907

Ejvind Hartmund orienterede fra mødet.
 
Notat fra mødet vil blive udsendt.

16 - Høring - Lokalplan 512.25 for Helsinge Bymidte

Brev af 01-10-2021. Helsingør Stift fremsender
"Høring - Lokalplan 512.25 for Helsinge Bymidte"til
provstiudvalgets udtalelse.
Frist for besvarelse er d. 29-10-2021.

Sager:
Høring - Gribskov Kommune - Lokalplan 512.25 for
Helsinge Bymidte (2021 - 26784)
Høring - Gribskov Kommune - Lokalplan 512.25 for
Helsinge Bymidte (2021 - 26784)

Provstiudvalget har ingen indvendinger til
lokalplanen.



Bilag:
Følgebrev, Aktdokument

17 - Tilbud om gennemgang af el-forbrug og
energieffektivitet

Fra Norsk Elkraft Danmark Om stordriftsfordele -
fællesindkøb af elektricitet i provstiet giver mulighed
for besparelser.

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

Bilag:
Opfølgning på tlf. samtale tidligere i dag med
Jeanette Højland - fællesindkøb af elektricitet i
provstiet giver mulighed for besparelser, EnergiTjek -
eksempler på præsentationstabeller og grafer

Ingen interesse.

18 - LM Personalekonsulent Fyraftensmøde - samt
Følgegruppe

Orienteringspunkt:
 
Fyraftensmøde er afholdt i oktober
LM Personalekonsulenterne har d. 03-10-2021
afholdt fyraftensmøde for menighedsrådene, mhp.
at give menighedsrådene et overblik over
overenskomsterne og de seneste nyheder.
Følgegruppe
Det er LM Personalekonsulenternes ønske at der
dannes en følgegruppe af 4-5
formænd/kontaktpersoner, så de har nogle
sparringspartnere i forhold til fyraftensmøder og
ønsker til ordningen generelt.
Ønsket medtages på formandsmødet der afholdes d.
2. november 2021.

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

Bilag:
Re Personalekonsulentordning - valg af følgegruppe

Taget til efterretning.
 
Dog foreslås at et provstiudvalgsmedlem på skift
deltager på fyraftensmøderne.

19 - Budget 2022 - Gribskov Kommune har godkendt
Kirkebudget 2022

Taget til efterretning.
 
I dagsorden tekst er kirkeskatteprocenten noteret



Orienteringspunkt:
 
Brev af 14-10-2021. Gribskov Kommune fremsender
kommunens godkendte Kirkebudget 2022, med
uændret kirkeskatteprocent 85 %.

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

Bilag:
Kirkeskat, budget 2022

som 85%, det er naturligvis 0,85 %.

20 - Kregme MR - Stiftsmiddellån godkendt til
kirkegårdsmuren

Orienteringspunkt:
 
Brev af 16-09-2021 til Kregme MR. Stiftsøvrigheden
godkender stiftsmiddellån på indtil kr. 1.800.000 til
finansiering af reparation af kirkegårdsmuren -
herunder fejlreparation og nye tegl nord/syd/øst
samt rep. af søjler og vest-mur. Stiftets Sag 2021 -
5811- 6.
 
Lånet afvikles over 10 år med lige store halvårlige
ydelser hver 30. juni og 30. december termin; første
gang 30. juni 2022.

Sager:
Kirkegård Kregme - Kirkegårdsmur (Detailprojekt) -
Fejl på rep. samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af
søjler og vest-mur (2021 - 21369)

Bilag:
Bevilling af stiftsmiddellån

Taget til efterretning. 

21 - Fra Stift - Referater fra Konsulentrunden juni
2021

Orienteringspunkt:
 
Referater x 3 fra Stiftets konsulentrunde d. 16. juni
2021 vedr.:
 
- Esbønderup kirkegårdsmur
- Helsinge kirkes kapel
- Tibirke kirke hhv. Indvendig kalkning og inventar
samt Gretely  

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt

Taget til efterretning.



andre bygninger 2021 - FRV (2020 - 31978)
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2021 - FRV (2020 - 31978)
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2021 - FRV (2020 - 31978)

Bilag:
Tibirke Referat af konsulentrunde den 16. juni 2021,
Esbønderup Referat fra konsulentrunde den 16. juni
2021, Helsinge Referat fra konsulentrunde den 16.
juni 2021

22 - Gilleleje MR - Refusion for
børnekonfirmandhold

Orienteringspunkt:
 
Brev af 10-09-2021. Gilleleje MR ansøger refusion for
børnekonfirmandhold halvåret 2020-2021.
I alt kr. 18.369,15.
 
Refusion er godkendt af provstiudvalgets formand.
Beløbet er overført til kirkekassen.

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

Bilag:
minikonfirmander, opg. 2020 - 1. halvår 2021, Til
Gilleleje MR Godkendt refusion for
børnekonfirmandhold

Taget til efterretning.

23 - Stift til Gilleleje MR - Godkender Nyt orgel

Orienteringspunkt:
 
Brev af 12-10-2021. Helsingør Stift godkender
projekt for Nyt orgel til Gilleleje kirke. Stiftets
sag 2018 - 21921-50.

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

Bilag:
Til Gilleleje MR - afgørelse vedr. nyt orgel, udtalelse
vedr. revideret orgelprojekt, Gilleleje kirke
11.8.2021, 2021.09.01_KS_B_Gilleleje_nyt orgel_sa,

Taget til efterretning.



Gilleleje, Holbo, Frederiksborg, Helsingør

24 - Eventuelt

 

Forespørgsel er modtaget fra Vejby MR ifm. opsæt af
2 lysekroner i Vejby kirke.
Vejby MR har forespurgt om opsæt af 2 lysekroner i
kirken kræver tilladelse. Arbejdet kræver
gennemboring til kirkeloftet. Provstikontoret
har svaret at dette forudsætter en byggesag og
Stiftsøvrighedens godkendelse.
 
Handelsbanken
Har oplyst at deres afdelinger i Danmark og Finland
skal overtages af anden bank - det vides ikke til hvem
eller hvornår.
Handelsbanken har valgt at fokusere på
Sverige, Norge og Storbritannien. 
 
Provsts 40 års jubilæum
Søndag d. 31-10-2021, kl. 12.15 afholdes reception i
Helsinge Sognegård i anledning af provstens 40 års
jubilæum som præst.
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Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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