
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20211207 - d. 07-12-2021 kl. 18:00 til 21:10

Deltagere: Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Finn Bruno
Edvardsen, Inge Askgaard, Mikael Juul Erthmann
Afbud: Per Spindler Løth

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.

 
Punkt 6 er lukket punkt. Ses derfor ikke på den Offentlige version af dagsorden/referat.

Mødepunkt Referat

1 - MR Regskab 2020 - Legalitetskontrol
udeståender

Behandling af Helsinge kirkekasses
revisionsprotokollat 2020.
Ved legalitetskontrol af kirkekassernes regnskaber d.
28-10-2021 forelå intet revisionsprotokollat.

Sager:
Regnskab - FRV 2020 (2020 - 784)

Bilag:
Revisionsprotokollat 2020 Helsinge,
Revisionsprotokollat 2020 Helsinge påtegning,
Revisionsprotokollat 2020 Helsinge ref.

Generelt giver rapporten indtryk af at 2020
regnskabet ikke har været underkastet de
afstemninger man med rimelighed må forvente.
 
PU har følgende bemærkninger til Helsinge
kirkekasses revisionsprotokollat 2020:
 
Pkt. 7 - Gravstedskapitaler, burde have været fundet
under den almindelige afstemning og indført i 2020
regnskabet. For 2021 regnskabet bedes dette
afstemt umiddelbart efter regnskabsperiodens
afslutning og sikret indført i 2021 regnskabet.
 
Pkt. 8 - Huslejeopkrævninger, bedes besvaret og
dokumenteret overfor PU inden 5. januar 2022.
 
Pkt. 10 - Manglende Moms afstemning skal
fremadrettet foretages umiddelbart efter året udløb
og det skal sikres at efterpostering medtages i det
forgangne regnskabsår.
 
Pkt. 11 - LØN skal være afklaret og indberettet inden
udgangen af januar 2022.

2 - MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2021

inkl. Områdeorganistordningen og Kirke-
skoletjenesten 
 
(materiale udsendes separat)

Der er modtaget kvartalsrapporter for 3. kvt. 2021,
fra 13 ud af 18 kirkekasser.
 
Generelle bemærkninger:
 
Menighedsrådene bedes være opmærksomme



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

Bilag:
Blank sagsakt sag 2021-11801

på, at det er kvartalsrapporter med detaljer, 8 sider
i alt, som skal fremsendes.
 
Feriefondsmidler, både indtægter og udgifter, bør
bogføres under formål 79 iflg. vejledningen.
 
Pr. 02-12-21 manglede rapporter fra:
Esbønderup
Mårum
Vejby
Torup
Ølsted.
 
Pr. 02-12-21 manglende underskrift:
Helsinge
 
Ingen bemærkninger:
Annisse
Blistrup
Gilleleje
Græsted
Ramløse
Søborg
Tibirke
Valby
Villingerød
Frederiksværk-Vinderød
Kregme
Melby

3 - PUK kvartalsrapport 3. kvt. 2021

(materiale udsendes separat)
 

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

Bilag:
Blank sagsakt sag 2021-11801

Godkendt. 

4 - Valg af bygningssagkyndig

Genoptagelse af punkt 5 fra provstiudvalgets
konstituerende møde d. 23-11-2021. 

Sager:
Valg til PU - 2021-2025 - FRV (2021 - 18153)
Bygningssagkyndig for PU - FRV (2021 - 31636)

Bilag:

Udsættes til næste møde.



Delreferat fra møde PU FRV 20211123 -
Konstituerende møde, Aktdokument

5 - PUs honorarer og diæter

Kørselsgodtgørelse og honorarer for læg formand og
øvrige PU-medlemmer.

Sager:
PUs Honorarer og diæter - FRV (2021 - 32842)

Bilag:
Aktdokument

Det indstilles at læg formand får tildelt et honorar
(ref. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi,
paragraf 17b stk. 3) på linje med MR-formænd.
Kr 26.000 pr.år.
 
Det indstilles ligeledes at alle PU-medlemmer får
mødediæter (ref. BEK nr 1427 af 30/11/2016
Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af
menighedsråd, provstiudvalg, budget udvalg og
stiftsråd m.v. samt til bygningssagkyndige deltagere i
synsforretninger, § 14).
Satsen er som anført i henhold til samme paragraf
fastsat som anført i § 1 stk. 2-4. 
 
Alle medlemmer får tildelt kørselsgodtgørelse ifølge
statens takster til alle møder på laveste sats.

7 - Fra Biskop - Beder om embedsbeskrivelse til
vakant provstestilling

Med henvisning til biskoppens anmodning af 19.
november 2021 behandles embedsbeskrivelser for
provstestillingen.
 
PU-formandens oplæg behandles.
Formanden blev på PU mødet d. 23-11-2021
bemyndiget til at udarbejde et oplæg der dækker
provsti-opgaverne.
 
Helsinge menighedsråds og Valby menighedsråds
embedsbeskrivelse er modtaget 28-11-2021.

Sager:
Vakant provstestilling - Frederiksværk provsti samt
sp i Helsinge-Valby (2021 - 31519)
Vakant provstestilling - Frederiksværk provsti samt
sp i Helsinge-Valby (2021 - 31519)

Bilag:
Sv Høring af MR + PU ifm opslag (STPR F2 1646100),
Embedsbeskrivelse Helsinge -Valby pastorat nov
2021 endelig, Embedsbeskrivelse Helsinge -Valby
pastorat nov 2021 endelig, Delreferat fra møde PU
FRV 20211123

Oplæg gennemgået.
 
Provsten/provstikontoret tilretter og fremsender til
biskoppen.

8 - Provsts afskedsreception

(ingen bilag)

PU tager kontakt til Helsinge MR mhp. aftale om
arrangement og fordeling af udgift.



Sager:
Afskedsreception - Provst Finn Edvardsen FRV (2021
- 33316)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2021-33316

9 - Goddag og Farvel til nyt/gammelt PU

(ingen bilag)

Der afholdes goddag og farvel middag torsdag d. 13-
01-2022 for nyt og gammelt PU.

10 - Helsinge MR - Ansøger konvertering af
opsparing

Mail af 23-11-2021 fra Helsinge MR med ønske om
genbehandling af PUs afslag fra mødet d. 28-10-
2021. 
Opsparing kr. 76.799 blev afvist konverteret
til kirkegården, da der ville være tale om overførsel
fra anlæg, til drift.
 

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

Bilag:
Helsinge kirkekasse - ansøgning, Bilag Helsinge
kirkekasse, Delreferat fra møde PU FRV 20211028,
Anmodning om revurdering af afslag på ansøgning

Provstiet ønsker at eksisterende anlægsprojekt for
sydlig del af kirkegårde fastholdes, og udvides til at
dække anlægsopgaver på den nordlige del af
kirkegården, som beskrevet.
 
Det skal  bemærkes at det ikke er tilladt at
overføre/konvertere egne løntimer til anlæg.
 
Projektet "Kirkegård syd - renovering" der fremgår af
Styring anlægsaktiviteter 2020 som uafsluttet -
fortsættes og udviddes dermed til "Kirkegård syd og
nord - renovering".
Projektet bør fremgå af synsrapporten i 2022 som
igangværende med udførsel 2023 for eksisterende
opsparede og konverterede midler. Desuden bør
projektet fremgå af budget 2023 på bilag 3.
 
Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen.

11 - Torup MR - Ansøger konvertering fra Frie
midler

Mail af 28-11-2021. Torup MR ansøger konvertering
af kr. 75.000 fra MRs Frie Midler til dækning af
merudgifter ifm. Renovering af Torup præstegårds
køkken. Behandlet på MR-møde d. 24-11-2021, pkt.
3.2.
 
Uddrag af ansøgning:
"Der er opstået et problem i forhold til
anlægskontoen for ”TOPG Renovering af køkken”,
det blev oprindelig besluttet at en række uafsluttede
maleropgaver på Torup Præstegård skulle gå ind

Det godkendes at projektet Renovering af køkken får
et underskud på op til kr. 75.000 og dette skal
dækkes af driften.



over denne.
Nu har det vist sig at flere af opgaverne er gået over
budget så der ikke er nok til at betale for selve
køkkenet."

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Torup MR (2018 - 36031)

Bilag:
Torup Sogn - Ansøgning til Provstiudvalget,
Ansøgning om overførsel af frie midler til
anlægskontoen

12 - PUK udviklingspuljen - Ansøgning om kursus for
præster m.fl.

Mail af 01-12-2021 fra Stifts diakoniudvalget. Stiftets
diakoniudvalg arrangerer et to-dages kursus d.9.-10.
februar `22 for præster, K.K. medarbejdere og andre
lokale ressourcepersoner. Tema for kurset er: Har
kirken noget at byde på, når parforholdet er
udfordret? Kurset er med baggrundslæring,
inspiration og ideer.
 

Sager:
PUK pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet
(2018 - 8760)

Bilag:
Styrkelse af parforhold Inspiration til kirker

Kursus bevilget.

13 - Fra Stift til Esbønderup MR -
Konsulentudtalelse Kirkegårdsmuren

Orienteringspunkt:
 
Kirkegårdskonsulentens udtalelse af 25-09-
2021 vedr. Esbønderup kirkegårdsmur.
Som opfølgning på konsulentrunden den 16. juli
2021, har Stiftet bedt kirkegårdskonsulenten
kommentere på tidligere kirkegårdskonsulent
Birgitte Finks udtalelser, således at menighedsrådet
kan fremsende et revideret projektforslag via
byggesagsmodulet til stiftsøvrighedens vurdering.

Sager:
Kirkegård Esbønderup - Renovering og forstærkning
af kirkegårdsmuren (2018 - 20009)
Kirkegård Esbønderup - Renovering og forstærkning
af kirkegårdsmuren (2018 - 20009)

Taget til efterretning. 



Bilag:
Aktdokument, Esbønderup kirke. Udtalelse vedr
kirkegårdsmur, Esbønderup Kirke, I4606 T99 H0 N01,
Arkæologisk rapport - Esbønderup kirkegård 2019,
Esbønderup Referat fra konsulentrunde den 16. juni
2021, Aktdokument

14 - ChurchDesk forlænget med 3 år

Orienteringspunkt:
 
Iht. beslutning under sidste mødes Eventuelt.
D. 25-11-2021 er atale om ChurchDesk kalender for
alle provstiets menighedsråd forlænget med den
3årige periode 2022-2024. 

Sager:
PUK pulje - Churchdesk for provstiet (2018 - 35781)

Bilag:
Frederiksværk Provsti - 3-årig fornyelse

Taget til efterretning. 
 

15 - Stift til PU - PUK og KST kvartalsrapport 2. kvt.
2021 godkendt

Orienteringspunkt:
 
Brev af 22-11-2021. Stiftet har ingen bemærkninger.

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

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 2. kvartal 2021

Taget til efterretning. 
 

16 - Provst er bevilget afsked

Orienteringspunkt:
 
Provsten er ved kgl. resolution bevilget afsked med
udgangen af januar måned 2022.
 
(ingen bilag)

Taget til efterretning. 
 

17 - Ny multifunktionsprinter er bestilt

Orienteringspunkt:

Taget til efterretning. 
 



 
Opfølgning iht. beslutning under sidste mødes
Eventuelt.
Der er bestilt ny multifunktionsprinter med SKI
aftale. Ca. kr. 30.000 + tekn. 
 
(ingen bilag)

18 - Eventuelt
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