
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220125 - d. 25-01-2022 kl. 18:00 til 21:45

Deltagere: Finn Bruno Edvardsen, Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund
Korsholm, 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.

Mødepunkt Referat

1 - Valg af bygningssagkyndig

Genoptagelse af punkt 5 fra provstiudvalgets
konstituerende møde d. 23-11-2021. 
Provstiudvalget vælger udenfor sin midte en
bygningssagkyndig for valgperioden 2021-2025.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV 20211207

Der indgås aftale med Sven Felding som ny
bygningssagkyndig med tiltrædelse pr 1. februar
2022 i henhold til gældende satser.

2 - Anvendelse af Områdeorganistsamarbejdets Frie
Midler

Håndtering af områdeorganistordningens frie
midler. 
 
(ingen bilag)

Sager:
Områdeorganistordningen - Anvendelse af
Samarbejdets Frie Midler (2022 - 1826)

Bilag:
Blank sagsakt, sag 2022-1826

Årsregnskab for 2020 udviser frie midler på kr.
339.562.
Provstiudvalget ønsker beløbet modregnet i
driftsbudget 2023, hvorfor beløbet
indefryses med henblik på modregning i det
kommende budgetår. Såfremt
Områdeorganistordningen skulle have behov for
anvendelse af midler ud over budgettet for
indeværende år, skal Provstiudvalget ansøges
herom.



3 - MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2021 - De sidste

De sidste MR kvartalsrapporter for 3. kvt. 2021 er til
behandling.

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

Bilag:
Aktdokument

Generelle bemærkninger:
 
Menighedsrådene bedes være opmærksomme 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.
 
Ingen bemærkninger:
Esbønderup
Mårum
Vejby
Torup
Ølsted

4 - Beholdningseftersyn 2021 - MR - PUK - Kirke-
skoletjenesten og Områdeorganistordningen

Mail af 21-12-2021. Provstirevisor har afsluttet
kasseeftersyn for 2021 i hele provstiet. 

Sager:
Regnskab - FRV 2021 - Beholdningseftersyn (2021 -
29866)
Regnskab - FRV 2021 - Beholdningseftersyn (2021 -
29866)
Regnskab - FRV 2021 - Beholdningseftersyn (2021 -
29866)

Bilag:
Frederiksværk Provsti - kasseeftersyn 2021,
Aktdokument, Aktdokument

Taget til efterretning.

5 - Budget 2023 - Forberedelse

Herunder gennemgang af budgetoversigt,
præsteembedskapitaler, frie midler, og likviditet
stillet til rådighed af provstiet.
 
(bilag udsendes separat)

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2022-1812

Budget processen i 2022 blev gennemgået, tillige
med en foreløbig vurdering af de ligningsmidler der
skønnes til fordeling i 2023.
 
Muligheden for brug af Præste- og embedskapitaler
skal fremover vurderes i forhold til modtagne
synssager.
 

6 - Klimamål - Grøn Omstilling i provstiet

Provstiudvalgets formand har haft møde med en

Klimamål for Frederiksværk provsti.

Det besluttes at tiltræde rapportens mål om at vi i
Frederiksværk provsti skal have et mål på 70%



energikonsulent.
Tilbud er modtaget på gennemgang af de kirker og
andre bygninger der er særligt CO2 belastende.

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

Bilag:
Tilbud Frederiksværk Provsti 2022, Miljdeklaration
for 2020, Kopi af Halsnæs Energi - CO2 forbrug 2020 -
udskriftsvenlig, Kopi af Gribskov Energi - CO2 forbrug
2020 - udskriftsvenlig, Klima mål for frederiksværk
provsti 2022-01-17

reduktion af CO2 forbruget frem til 2030 i forhold til
1990 niveauet baseret på de i rapporten anførte
forudsætninger og økonomiske omkostninger
hermed.
 
Dette dog under forudsætning af at der kan findes
en finansieringsløsning alle kan enes om.
 
Mål og finansiering skal endeligt besluttes på
kommende Budgetsamråd til august for hver
kommune.
 
Det besluttes også at tiltræde tilbud fra
Energitjenesten der skal udarbejde rapport der
anfører, hvordan de ønskede mål kan opnås på de
udpegede bygninger og de hertil forbundne
investeringer.
De pågældende menighedsråd vil blive kontaktet.
 
Denne rapport skal ligge klar inden PU-mødet i Juni
således at resultatet kan indarbejdes i de endelige
bugetter for 2023.
 
Ejvind Hartmund kunne ikke tilslutte sig fast mål for
reduktion på 70%.

7 - Forberedelse til formandsmødet i februar

 
 

Sager:
MR-Formandsmøder - Frederiksværk provsti (2018 -
31792)

Bilag:
2022-0210 Formandsmøde indkaldelse

Dagsorden for Formandsmøde blev godkendt.
 

8 - Referat fra Stiftets Konsulentrunde - Hhv. Vejby
kirkes Tag og Lysekroner i koret

Brev af 21-12-2022. Stiftet fremsender referat fra
konsulentrunden d. 6. december 2021 vedr. Vejby
Kirke, herunder taget samt lysekroner i koret.

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2021 - FRV (2020 - 31978)
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)

Bilag:
Referat af konsulentbesøg i Vejby Kirke,

Da stiftet i deres rapport fra gennemgang af kirkens
tag ikke kan se, at der er belæg for en udskiftning
inden for en nærmere årrække, sættes sagen i bero.
 
Hvis ikke Vejby MR, senest ved udgangen af maj
2022, har fået tilkendegivelse fra stiftet, om at taget
kræver udskiftning nu, skal de i budget 2022 tildelte
anlægsmidler tilbageføres til provstiudvalgskassen.
 
Første halvdel skal sendes til Provstiet senest 15. juni
2022. Beløb kr. 1.170.000
Anden halvdel skal sendes til provstiet senest den
15. december 2022. Beløb kr. 1.170.000



Aktdokument

9 - Byggesag - Vejby kirke Lysekroner i kor - Stift
ønsker nyt projektforslag

Brev af 13-01-2022. Stiftsøvrigheden kan ikke
godkende fremsendte projektforslag
vedr. Lysekroner i Vejby kirkes kor, og ønsker nyt
projektforslag. Erklæringer fra hhv. Den kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet er vedlagt.

Sager:
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)
Frederiksværk provsti - Byggesag - Vejby Kirke -
Lysekroner (Systemfejlbehæftet) (2021 - 30287)

Bilag:
Referat af konsulentbesøg i Vejby Kirke, Retur til MR
- opsætning af lysekroner i koret, Kgl. byg. -
erklæring, Nat.mus. - erklæring

Nuværende byggesag afsluttes sfa. Stiftets afslag.
 
Menighedsrådet bedes fremsende nyt projektforslag
via Byggesagsløsningen.

Vigtigt - Send mail til provstiet med
Byggesagsløsningens
kvitteringsnummer, for at provstiet kan
hente byggesagen.

(Er systemet fortsat fejlbehæftet vil MR
efterfølgende blive kontaktet for
fremsendelse via mail.)

 

10 - Opdatering af kirkegårdenes vedtægter (GIAS)

For flere af provstiets kirkegårde ses i GIAS
kirkegårdsvedtægter indeholdende henvisninger til
forældede love. Nogle indeholder også takster (så
langt tilbage som til 1993).
 
(ingen bilag)

Sager:
GIAS Kirkegårdsvedtægter - Gennemgang FRV (2022
- 1827)

Bilag:
Aktdokument

Menighedsrådene bedes downloade og gennemgå
den kirkegårdsvedtægt de har liggende i GIAS.
 
Er det den gældende kirkegårdsvedtægt?
 - Ellers skal den gældende vedtægt sendes til
provstiet.
 
Henvises der i kirkegårdsvedtægten til diverse
love/bekendtgørelser mv?
 - Tjek op på om det er den gældende
lov/bekendtgørelse mv.
 - Hvis ej disse er gældende skal ny
kirkegårdsvedtægt udarbejdes. Provstiudvalget skal
godkende alle kirkegårdsvedtægter.
 
Er takstblade vedhæftet?
 - Scan da kirkegårdsvedtægten uden takstblad
og send den til provstiet, så den kan uploades på ny.
(Kirkegårdene kan ikke selv uploade til GIAS.)

11 - Organisering og fordeling i PU

(ingen bilag)
 

Sager:
Provstiudvalget FRV - Organisering og fordeling
(2022 - 1824)

Forskellige fokusområder for provstiudvalget blev
drøftet. Endelig beslutning afventer ny provst.



Bilag:
Blank sagsakt, sag 2022-1824

12 - Helsinge MR - Ansøgning om
børnekonfirmandrefusion

Orienteringspunkt:
 
D. 05-01-2022. Helsinge MR fremsender ansøgning
om refusion for afholdt børnekonfirmandhold
september-december 2020.
 
Til info. vedr. øvrige refusion fra ansøgningen:
Refusion for udgift ifm. afholdt præstekonvent i
provsti regi ér godkendt og overført iht. PUs
retningslinjer.
Refusion ér overført for udgift til forplejning af
Stiftets konsulenter på sognegården i stedet for på
provstikontoret. 

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

Bilag:
Sv Til Helsinge MR - Returneres for oplysninger (STPR
F2 1710119), Ansøgning_Minikonfirmand mm_
311221

Rettelse til dagsorden-tekstens "ansøgning om
refusion for afholdt børnekonfirmandhold
september-december 2020."
Der skulle have stået 2021 i stedet.
 
Taget til efterretning.
 
 

13 - Vakant provstestilling - Fra biskop om
orienterende møde

Orienteringspunkt
 
Brev af 20-12-2021 fra Stift Til MR + PU vedr.
opslaget og orienterende møde med MR.
 
 
Vikarierende provst.
Vikarierende provst i vakanceperioden er provsten
for Hillerød provsti, Jørgen Christensen.
Præster, sogne og menighedsråd er orienteret.

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

Orienterende møde afholdes tirsdag den 8. februar
2022 kl. 19 i sognegården ved Helsinge kirke,
Skolegade 4, 3200 Helsinge.
 
Vikarierende provst i vakanceperioden er provst
Jørgen Christensen, Hillerød provsti.
 
Taget til efterretning.



Bilag:
Aktdokument, Til MR + PU vedr. opslag, Opslag,
Hvordan ansætter vi en præst, MR -
Embedsbeskrivelse, PU - Embedsbeskrivelse, Sv Til
MR + PU vedr. opslag (STPR F2 1686013),
Aktdokument

14 - Provsts afskedsreception

Orienteringspunkt

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

Bilag:
Afskedsgudstjeneste Provst Finn Edvardsen 30.01.22

Afskedsreception afholdes søndag d. 30-01-2022 i
Helsinge, i samarbejde med Helsinge menighedsråd.
 

15 - Goddag og farvel til nyt og gammelt PU

Orienteringspunkt
 
(ingen bilag)
 

Sager:
Provstiudvalget FRV - interne aktiviteter (2021 -
34464)

Bilag:
Aktdokument

Grundet utrygheden ved den nuværende covid-
situation, er Goddag og Farvel middagen udsat til
senere. 
 

16 - GIAS og ERFA fællesmøde tirsdag d. 08-02-2022

Orienteringspunkt:
 
D. 05-01-2022 er udsendt indbydelse til Årligt GIAS
og ERFA fællesmøde for kirkegårdene, der afholdes
d. 08-02-2022, kl. 9.00 i Græsted Sognelade.
Menighedsrådene er informeret om mødet mhp. det
fastansatte kirkegårdspersonales deltagelse, og
kirkegårdene er bedt om videreformidling til præster
og kirkekontorer for friholdelse af handlinger mv. på
dagen.
Så vidt det passer ind i vikarierende provsts
mødeplan vil denne være ordstyrer på fællesmødet.

Sager:
GIAS og ERFA-grupper samt Årlige fællesmøder -
Frederiksværk provsti (2019 - 4395)

Taget til efterretning. 



Bilag:
Dagsorden og Indbydelse - til årligt GIAS og ERFA
fællesmøde 2022, 2022-0208-Årligt GIAS og ERFA
fællesmøde- indbydelse_dagsorden

17 - Vedtaget Lokalplan for Helsinge bymidte

Orienteringspunkt:
 
Brev af 17-12-2021 fra Gribskov Kommune.
Lokalplan for Helsinge Bymidte er vedtaget .

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

Bilag:
Følgebrev endeligt vedtaget

Taget til efterretning. 

18 - Eventuelt

 

Helsingør Stift har konsulentrunder hhv. d. 15. og 30.
marts, samt d. 22. og 23. november 2022.
Til konsulentrunderne i marts skal projekt/ansøgning
fra menighedsrådet via provstiudvalget være Stiftet i
hænde senest 21. februar.
 
Ansøgninger skal sendes til provstiet på
frederiksvaerk.provsti@km.dk senest d. 8. februar.
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Finn Bruno Edvardsen (Frederiksværk
Provsti)

Annelise Bech

Carl Frederik Bruun Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Inge Askgaard (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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