
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220222 - d. 22-02-2022 kl. 19:00 til 22:00

Deltagere: Jørgen Christensen, Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund
Korsholm, Inge Askgaard, Mikael Juul Erthmann, 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 - Annisse MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 04-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Annisse MR (2018 - 12840)

Bilag:
Overførsel af ubrugte anlægsmidler, 2021 Annisse
Styring af anlægsaktiviteter

Der godkendes overførsel til 2022 med kr.
201.626,00.

Projekterne Rep. Kirkens varmeanlæg kr. 50.000,00
samt Eltavle Kirken kr. 87.000,00 godkendes overført
til 2022. Godkendes samtidig konverteret til nyt
projekt i 2022 Kirkemuren renoveres, understryges
og tegl udskiftes.

Alle projekter før 2021 forventes udført senest 2022.
Afsluttede arbejder kr. 7.112,00 godkendes overført
til frie midler.

2 - Blistrup MR - Ansøger midler til el-ladestander til
præstegården

Ansøgning om midler af 31-01-2022. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:
2022-01-31 brev til PU fra Blistrup MR, Bilag (til
2022-01-31 brev til PU fra Blistrup MR) overslag
blistrup kirke ladestander, Bilag (til 2022-01-31 brev
til PU fra Blistrup MR) Tilbud 1.0 - BLISTRUP SOGNS
MENIGHEDSRÅD - Kirkevej 14, Blistrup Kirke, Bilag (til
2022-01-31 brev til PU fra Blistrup MR) Tilbud 1.1 -
BLISTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD - Kirkevej 14,
Blistrup Kirke

Det vedtages at der fremadrettet ydes et tilskud på
op til kr. 15.000 til etablering af ladestandere til
præsteboliger omfattet af §1 i Cirkulære om
tjenestebolig for folkekirkens præster dersom
præsten i boligen anskaffer en El-bil/Hybrid bil.

(Ved tjenestebolig forstås i dette cirkulære en bolig,
som et eller flere menighedsråd stiller til rådighed
for en sognepræst som led i dennes
ansættelsesforhold, og som sognepræsten har pligt
til at bebo under sit ansættelsesforhold samt
fraflytte ved dettes ophør.)

Tilskud udbetales mod forevisning af regning for
etablering af særskilt el-måler og tilhørende
ladestander.

Adgang til ladestanderen må kun gives til præstens
husstand.



3 - Blistrup MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 03-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:
Blistrup MR; foreløbig version af skema til styring af
anlægsaktiviteter 2021 samt ansøgning om
overførsel af ubrugte midler, 2022-02-03 brev til PU
fra Blistrup MR, Blistrup Sogns kirkekasse;
anlægsoversigt årsafslutning 2021 (foreløbig version
af styring af anlægsaktiviteter)

Projekt 1 godkendes overført til frie midler med kr.
1.000,00.
 
Projekt 3 (kr. 624.297,00) godkendes overført til
2022. Projektet forventes udført i 2022.

Projekt 15 (kr. 64.000,00). For PU’s endelige
beslutning, bedes MR fremsende uddybende
forklaring på hvorfor der ikke er sket noget på dette
projekt, som har kørt siden 2019. Forklaring skal
være modtaget i administrationen senest d. 15.
marts 2022.

Såfremt plan ikke er modtaget afsynes projektet og
godkendes overført til frie midler, som kan
modsvares af en nedsættelse af den normale ramme
til øvrig drift i B2023.

4 - Esbønderup MR - Konvertering/overførsel til
2022

Ansøgning af 03-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Esbønderup MR (2018 - 12869)

Bilag:
Esb. kirke anlæg Regnskab 2021 03.02.2022, Skema
til anlægsoversigt DAP 2021 - Esbønderup, 2021
Styring anlaegsaktiviteter - Esbønderup

Projekterne 6,7,10, 11 og 12 i alt kr. 126.875,00
godkendes overført til 2022.
PU forventer at projekterne 6 og 7 afsluttes i 2022.
 
Afsluttede projekter 8 og 9 i alt kr. 37.095 godkendes
overført til frie midler.
 
Projekt 3 og 5 i alt kr. 35.175,00 er tidligere godkendt
overført til frie midler jf. PU beslutning af 13/4-21 og
burde retteligt være opført under ”Godkendt
overførsel fra/til drift”. 
 
MR bedes fremsende forklaring på hvorfor projekt 4
alligevel ikke ønskes udført.
Fremsendes til provstiet senest d. 15. marts 2022.
 
Projekt 2 – kr. 577.500,00. Da PU’s beslutning af
13/4-21 om fremsendelse af plan ikke er modtaget,
afsynes projektet og godkendes overført til frie
midler.
 
Projekt 1, kr. 311.916,00 godkendes overført mod
fremsendt tidsplan til provstiet senest d. 15. marts
2022.
Såfremt plan ikke modtages, afsynes projektet og
godkendes overført til frie midler.
 
Projekter som godkendes overført til frie midler kan
blive modsvaret af en nedsættelse af den normale
ramme til øvrig drift i B2023.
 

5 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger §7a, stk. 2
til kobbertag over Frederiksværk kirkes
præsteværelse

Ansøgning af 07-02-2022 om §7a, stk. 2 dækning
til afholdt udgift vedr. Frederiksværk kirkes

Dækning via §7a, stk. 2 a afvises, idet skaden har
været kendt i længere tid.
 
Frederiksværk-Vinderød menighedsråd er i
besiddelse af betydelige frie midler. Der gives derfor
tilladelse til at MR benytter de frie midler til dækning
af de opståede udgifter som anført.



kobbertag over præsteværelset.
Den tidligere fremsendte ansøgning af 13-01-2022
om konvertering til dækning af udgifterne, ønskes
dermed ændret til dækning via §7a, stk. 2.
10-02-2022. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er
modtaget.

Sager:
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:
Uforbrugte anlægsmidler, Midler_uops
arbejde_2021, Uopsætteligt arbejde - Kobbertag på
Frederiksværk kirke.

6 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger §7a, stk. 2
til varmesystem i Vinderød kirke

Ansøgning af 11-02-2022. Ansøgning om dækning af
udgift til defekt varmeforsyning i Vinderød kirke. 

Sager:
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:
Uventet hændelse. Varmesystemet i Vinderød kirke.,
Bilag, Scan_2022_02_08_15_06_56_343

Sagen anerkendes som en §7a, stk. 2 a.
Da Frederiksværk-Vinderød menighedsråd er i
besiddelse af betydelige frie midler, skal
udgiften derfor dækkes af MRs Frie Midler.

 

7 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 07-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 
 

Sager:
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:
Styring af anlæg 2021, Anlægsskema fra
Frederiksværk - Vinderød Sogn, Brev for overførsel af
anlægsmidler til 2022

Projekterne 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 og 12 i alt kr. 532,00
godkendes afsluttede anlægsarb. og overføres til frie
midler.
Projekterne 4, 5, 14, 15 og 16 i alt kr. -18.556,00
godkendes overført til 2022.
Projekterne 9 og 10 i alt kr. 80.143,00 godkendes
overført til 2022. Anlægsarbejderne forventes udført
i 2022.
 



8 - Gilleleje MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 01-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

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

Bilag:
styring af anlægsaktiviteter, Styring af
anlægsaktiviteter, Gilleleje ref 20220119

Projekterne 1,2,4,5,6 og 7 i alt kr. 346.362,00 ønskes
plan for udførelse, fremsendt til provstiet, senest d.
15. marts 2022. Såfremt plan ikke modtages, afsynes
projekterne og godkendes overført til frie midler.

Projekter som godkendes overtørt til frie midler kan
blive modsvaret af en nedsættelse af den normale
ramme til øvrig drift i B2023.

Projekterne 3,10, 11 og 12 i alt kr. -17.563,00
godkendes overført til frie midler.

Projekterne 8 og 9 i alt kr. 33.938,00 godkendes
overført til 2022. Disse arbejder forventes udført i
2022.

Præstegd. AV-udstyr (konfirmandstuen)kr.
-40.363(på B2022) godkendes overført til 2022.

9 - Græsted MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 07-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

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

Bilag:
Styring af anlægsaktiviteter 2021, Græsted Kirke,
Styring af anlægsaktiviteter 2021

Det bemærkes at MR ikke har noteret sig PU’s
behandling og beslutning af 7/9 -21 hvor MR ansøger
konvertering af kr. 20.552,00 fra Fugt
kælder/mellemgang præstebolig til Renovering af
køkken, præstebolig.
 
Der godkendes overført til frie midler af afsluttede
projekter, Styremekanisme kirkeklokke kr. 5.801,00,
Lukkemekanismer og rensning af 6 kirkevinduer kr.
2.611,00 og Salmebøger kr. 268,00 I alt kr. 8.680,00.
 
Projekterne Renovering af køkken, præstebolig kr.
-29.828,00 samt Kalkning af kirke og kirkegårdsmur
kr. 88.693,00 i alt kr. 58.865,00 godkendes overført
til 2022.
 

10 - Helsinge MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 07-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

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

Bilag:
Helsinge sogn - disponering anlægsmidler 2021,
Ansøgning disponering uforbrugte anlægsmidler
2021

Afsluttede anlægsarbejder Køkken, Sognegården kr.
-43.674,00, Styning lindetræer kr. 8.750,00 og
Tårnur, renovering kr. 4.639 i alt kr. -30.285,00
godkendes overført til frie midler.
 
Der godkendes videreført projekter i alt kr.
358.626,00 til 2022, mod fremsendelse af plan, for
projekterne Kirkegård NØ kr. 111.057,00 samt
Kalkning kirke indvendig kr. 29.279,00 i alt kr.
140.336,00, til provstiet senest d. 15. marts 2022.
Såfremt administrationen ikke har modtaget plan,
afsynes projekterne og godkendes overført til frie
midler.
 
Projekter som godkendes overtørt til frie midler kan
blive modsvaret af en nedsættelse af den normale
ramme til øvrig drift i B2023.

11 - Kregme MR - Konvertering/overførsel til 2022 Projekterne 8011, 8105, 8309, 8310, 8311 og 8312 i



Ansøgning af 20-01-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
1.Regnskabsoversigt KR 2021, Konvertering anlæg
2021

alt kr. 810.000,00 godkendes overført til 2022.
Projekt 8012 samt ubenyttede midler afsluttede arb.
i alt kr. 7.586,15 godkendes overført til frie midler.

12 - Melby MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 18-01-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Melby MR (2018 - 33059)

Bilag:
Afslutning af anlægsregnskab - ansøgning om
tilladelse til disponering, Ansøgning til PU om
afslutning af årsregnskab, Anlægsskema 2021
20220110

Projekt 3 kr. 47.125,00 godkendes overført til 2022
for montering af olieudskillere.
Projekterne 1,2,4 og 5 i alt kr. -15.882,00 godkendes
afsluttede anlægsarb. overført til frie midler. 

13 - Mårum MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 04-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Mårum MR (2018 - 8809)

Bilag:
Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 - Mårum
Sogn, 7433 MÅ Skema til anlægsoversigt 2021

Afsluttede anlægsarb. projekt 1,7,8,9,10,11,12 og 13,
i alt kr. -30.654,00 godkendes overført til frie midler.

Projekterne 2,3,4 og 5 i alt kr. 422.451,00 godkendes
overført til 2022.

Projekt 6 kr. 40.751,00 godkendes overført til 2022
mod fremsendelse af plan for udførelse senest 15.
marts 2022. Såfremt plan ikke er modtaget, afsynes
projektet og godkendes overført til frie midler.

Såfremt projekt 6 godkendes overført til frie
midler kan beløbet blive modsvaret af en
nedsættelse af den normale ramme til øvrig drift i
B2023.

Der kan ikke godkendes konvertering til projekt ”Nyt
tag til kapel” da dette projekt endnu ikke er ansøgt.

14 - Ramløse MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 03-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:

Der godkendes overførsel af afsluttede anlægsarb. i
alt kr. 44.265,00 til frie midler.
Der godkendes overførsel i alt kr. 178.148,00 til 2022.
 



Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag:
Ansøgning om overførsel af ubrugte anlægsmidler,
Ramløse 2021 Styring anlægsaktiviteter

15 - Søborg MR - Konvertering/overførsel til 2022
samt vedr. varmeforsyning

1) Ansøgning af 07-02-2022 om konvertering til ny
varmeforsyning til Søborg Menighedshus, Bygaden
26, Søborg. Tilbud er vedlagt.
 
2) Ansøgning af 07-02-2022. Ansøger konvertering og
overførsel, inkl. foreløbigt styring anlægsaktiviteter.

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

Bilag:
Finansplan for ny varmeforsyning til Søborg
Menighedshus,
provsti,varme,menighedshus,januar_2022,
Tilbud_1,varmepumpe,menighedshus,
Tilbud_2,varmepumpe,menighedshus,
Tilbud_1,el,menighedshus,
Tilbud_2,el,menighedshus, Anmodning om
overførsel og konvertering af ubrugte anlægsmidler,
Søborg Kirkekasse, SØB Regnskabsoversigt 2021,
Anmodning,ubrugte_ anlægsmidler,Soeborg,2021

1+2)
Projekterne 8014 kr. -20.239,00, 8015 kr. -8.188,00,
8113 kr. 378,00, 8107 kr. 114.356,00, 8614 kr.
9.554,00 i alt kr. 95.861,00 godkendes overført til
projekt 8105.

Projekterne 8004 kr. 40.000,00, 8017 kr. 16.954,00,
8016 kr. 36.149,00, 8105 kr.295.861, 8106 kr.
21.881,00, 8311 kr. 70.000,00 godkendes overført til
2022.

8018 kr. -39.537,00 godkendes overført til frie
midler.

16 - Tibirke MR - Konvertering/overførsel til 2022

Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter modtaget. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Tibirke MR (2018 - 11775)

Bilag:
Ansøgning om overførsel, 243 Styring
anlægsaktiviteter 3112 2021

Menighedsrådet har ikke fremsendt ansøgning.

PU beslutter ud fra skema:

Projekterne Opmålingsplan for vest kirkegård (2017)
kr. 40.000,00, Nyt stråtag Gretely + udhus (2016) kr.
32.525,00, Indvendig kalkning kirke kr. 39.421,00,  og
Maling af luger og lemme kirke (2015) kr. 25.000,00 i
alt kr. 136.946,00 godkendes afsynet og overføres til
frie midler.

Projekter som godkendes overført til frie midler kan
blive modsvaret af en nedsættelse af den normale
ramme til øvrig drift i B2023.

Projekterne Adgangsvej Gretely kr. 150.000,00,
Gretely udvendig kalkning kr. 62.500,00, Udskiftning
af hæk på kirkegård kr. 50.000,00 og Gennemgang af



kirkens orgel kr. 50.000,00 i alt kr. 312.500,00
godkendes overført til 2022.

Projekterne Afrensning alter (2020) kr. 20.000,00,
Udskiftning af hække på gravstedet kr. 50.000,00 i alt
kr. 70.000,00 godkendes overført til 2022. PU
forventer arbejdet udført i 2022.

Projekterne Rensning af piber, i forbindelse med
kalkning kr. 7.690,00 og Graver/kapelbygning maler
istandsæt. Kr. -9.446,00 i alt kr. -1.756,00 godkendes
afsluttede anlægsarb. og overføres til frie midler.

17 - Torup MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 26-01-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

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

Bilag:
Overførsel af anlægsmidler m.v. Torup Sogn,
Ansøgning om overførsel 2021-1, Torup ref
20220126

Projekterne 64, 65 og 66 i alt kr. 30.830,00
godkendes afsluttet og overført til frie midler.

Projekterne 60, 61, 62 og 63 i alt kr. 465.309,00
godkendes overført til 2022.

Projekt 49 kr. 30.000,00 godkendes overført til 2022.
Anlægsarb. forventes udført i 2022.

Projekterne 15 og 32 i alt kr. 261.427,00 afsynes og
godkendes overført til frie midler.

Projekterne 15 og 32 som godkendes overført til frie
midler kan blive modsvaret af en nedsættelse af den
normale ramme til øvrig drift i B2023.

Projekt 50 kr. 85.784,00 godkendes overført til 2022.
Forbrug 2021 stemmer ikke med ansøgning af 28/11
2021 vedlagt Anlægsaktiviteter 2021, som udviste
forbrug kr. 101.428,00. Ansøgningstekst og referater
fra menighedsrådsmøder stemmer ikke overens.
Menighedsrådet bedes fremsende forklaring senest
15. marts 2022.

 

18 - Valby MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 15-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021.

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Valby MR (2019 - 15593)

Bilag:
Skema til anlægsoversigt 2021, Styring
anlægsaktiviteter 2021 ansøgning om overførsel af
ubrugte anlægsbeløb

Projekterne 1 (2015), 2 (2018) og 3 (2018) i alt kr.
25.000,00 afsynes og overføres til frie midler. 

19 - Vejby MR - Konvertering/overførsel til 2022 Menighedsrådet har ikke fremsendt ansøgning.



(ingen bilag) 

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

Bilag:
Aktdokument

PU beslutter ud fra skema:

Projekterne 8003, 8007, 8304 og 8501 i alt kr.
29.517,00 godkendes afsluttede anlægsarb. og
overføres til frie midler.

Projekterne 8005 og 8006 i alt kr. 53.000,00
godkendes overført til 2022. Projekterne forventes
udført i 2022.

Projekt 8302 kr. 100.000,00 – godkendes overført til
2022 mod fremsendelse af plan for udførelse senest
15. marts 2022. Såfremt plan ikke er modtaget,
afsynes projektet og godkendes overført til frie
midler og vil blive modsvaret af en nedsættelse af
den normale ramme til øvrig drift i B2023.

Projekterne 8307, 8308 og 8309 i alt kr. 139.000,00
godkendes overført til 2022.

20 - Villingerød MR - Søborg MR -
Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 11-02-2022 inkl. foreløbigt Styring
anlægsaktiviteter 2021. 

Sager:
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Villingerød MR (2019 - 6112)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Villingerød MR (2019 - 6112)

Bilag:
Afstemning af anlægsbevillinger 2021 Villingerød,
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler til 2022
Villingerød, CCE_000085

Punktet vedrører Villingerød MRs
konvertering/overførsel - ikke Søborg MR.
 
Projekterne Indvendig kalkning af kirken kr.
250.000,00, og Udvendig kalkning af kirken kr.
-79.500,00 i alt kr. 170.500,00 godkendes overført til
2022.
Projektet Kirken Døre og vinduer kr. 90.000,00
godkendes overført til 2022. Anlægsarb. forventes
udført i 2022.
Projekterne Salmebøger kirken kr. 8.590,00 og
Kirkegård renovering kr. -22.136,00 i alt kr.
-13.546,00 godkendes afsluttet og overføres til frie
midler. 

21 - Ølsted MR - Konvertering/overførsel til 2022

Ansøgning af 28-01-2022 (27-01-2022) inkl.
foreløbigt Styring anlægsaktiviteter 2021. 

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

Bilag:
ansøgning om overførelse af ubrugte anlægsmidler,
Ansøgning til PU 27-01-22

Projekt 8008 kr. 150.000,00 godkendes overført til
2022, som ansøgt.
Projekterne 8007, 8109, 8108, 8107, 8310, 8311,
8312 og 8314 i alt kr. 32.430,00 godkendes afsluttede
og overføres til frie midler. 

22 - Områdeorganistordningen Udsættes til næste møde.



(ingen bilag) 

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti -
Områdeorganistordningen i Gribskov kommune
(2018 - 17623)

Bilag:
Aktdokument

23 - GIAS

1. Orientering fra GIAS-ERFA mødet d. 08-
02-2022.

2. GIAS kirkegårdstakster

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

Bilag:
20220208 - Mødenotat fra GIAS-ERFA fællesmøde7

Ejvind orienterede om mødet.
Mødet gav ikke anledning til nye punkter som PU
skal tage stilling til.
Dog bør PU få en holdning til de mange initiativer
omkring Grøn kirkegård.
 
Notat fra GIAS-ERFA mødet er udsendt til
kirkegårdene og provstiudvalget.
 
Efter GIAS-ERFA mødet er PU blevet bekendt med at
Frederiksværk-Vinderød kirkegård har udsendt et
oplæg til lejeaftale for
varmtvandsukrudtsbekæmper.
PU behandler oplægget på næste møde d. 31. marts
2022.

24 - 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

Behandlet.

25 - Nyt provstikontor

(bilag udsendes separat) 

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

Bilag:
Aktdokument

Ejvind og Carl orienterede om status på sagen.
 
Det blev understreget at inden vi kan gå videre med
sagen skal der foreligge en egentlig krav specifikation
til de funktionsområder der skal kunne håndteres,
tillige med areal krav, og andre for bygningen
nødvendige egenskaber.
 
Carl Bruun, Inge Askgaard og Mikael Erthmann står
for udfærdigelse af krav specifikation. Denne skal
derefter godkendes af PU.



26 - Honorarer for 2023

Honorarer for 2023 skal behandles. 

Sager:
Honorar - MR i Frederiksværk provsti (2018 - 38098)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV 20210316

Formandshonorar og honorar for kasserer,
kontaktperson og kirkeværge fastholdes uændret i
forhold til 2022.

27 - Evaluering af Formandsmødet

 

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

Bilag:
referat formandsmøde 10. februar 2022

Der blev diskuteret løst og fast.
Indhold og form af formandsmøde tages til revision.

28 - Stiftets konsulentrunde i marts - Ansøgninger

Modtagne ansøgninger behandles.
 
Ansøgning af 10-02-2022 fra Esbønderup MR vedr.
råd i kirkens tag.

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2022 - FRV (2022 - 3158)

Bilag:
Sv Tilmelding til Konsulent runde, Kirkesyn 01-02-
2022

Ansøgningen videresendes til Stiftet med
provstiudvalgets anbefaling.

29 - MR kvartalsrapporter - MRs godkendelse og
underskrift

Vedr. rettelser til regnskaberne efter MR
kvartalsrapporter er sendt til provstiudvalgets
behandling.
 
Info.
Det er oplevet at en MR-kvartalsrapport behandlet
og godkendt af provstiudvalget, efterfølgende er
modtaget i en ændret version, underskrevet af MR-
formanden.
 

Der må ikke ændres i en allerede MR-behandlet
kvartalsrapport uden at den genbehandles/der
informeres om det på et MR-møde. 
 
Såfremt der er observeret fejl i en MR/PU godkendt
kvartalsrapport, skal regnskabsføreren sørge for
enten at:

Rette fejlen efterfølgende, så rettelsen
indgår i næste kvartalsrapport
der fremsendes til godkendelse.
Rette fejlen bagud, og dernæst
genbehandle kvartalsrapporten og
fremsende ny MR-godkendt og
underskrevet kvartalsrapport til PUs



behandling.
 
Det pågældende menighedsråd informeres om
ovenstående.

30 - Kirkegårdskonferencer

Provstiudvalgs-medlemsdeltagelse ved
Kirkegårdskonferencer.

Sager:
Provstiudvalgs-deltagelser FRV - Hvad godtgør PUK
(2022 - 6397)

Bilag:
Aktdokument

Tilmeldingsgebyr godtgøres.
Der ydes km.godtgørelse samt evt. brobizz udgift.

31 - Helsingør Stifts konsulentrunder i 2022

Orienteringspunkt:
 
Brev af 18-01-2022. Helsingør Stift har
konsulentrunder hhv. d. 15. og 30. marts, samt d. 22.
og 23. november 2022.
 
Projektansøgninger der behandles på dette møde,
fremsendes mhp. konsulentrunderne i marts.

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt
andre bygninger 2022 - FRV (2022 - 3158)

Bilag:
Til alle menighedsråd - dato for konsulentrunder i
2022

Projektansøgninger til efterårets
konsulentrunder skal være provstiudvalget i hænde
senest uge 40.

32 - Gilleleje MR - Refusion for
børnekonfirmandhold

Orienteringspunkt:
 
Ansøgning af 03-02-2022 om refusion for afholdt
Børnekonfirmandhold i 2. halvår 2021. 
Refusion kr. 24.105,54 er godkendt overført af PU-
formanden. 

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

Taget til efterretning.



Bilag:
ansøgning, opg. 2. halvår 2021, Godkendelse

33 - Fra Stift Godkendt PUK kvartalsrapport, 3.
kvartal 2021

Orienteringspunkt:
 
Brev af 03-02-2022. Stiftsadministrationen har
gennemgået kvartalsrapporten og har ingen
bemærkninger hertil.

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

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 3. kvartal 2021

Taget til efterretning.

34 - ChurchDesk - Webtilgængelighed

Orienteringspunkt:
 
Hjemmesiden Frederiksværk provsti opgraderes af
ChurchDesk til af leve op til kravene om
Webtilgængelighed. 

Sager:
Provsti hjemmeside ChurchDesk - FRV (2019 - 8403)

Bilag:
Re Webtilgængelighed - Kan I stå for det for
Frederiksværk provsti

Taget til efterretning.

35 - Eventuelt

 
Info. fra Akademirådet:
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst færdiggør
netop nu bogen Kirkens rum – kunsten, arkitekturen
og den visuelle liturgi, der udgives på forlaget
Lindhardt og Ringhof i første del af februar 2022.
Bogen er finansieret af Augustinus Fonden og alle
menighedsråd, provstier og stifter får foræret et
eksemplar af bogen.
Introduktion til bygningssagkyndige.
Bygningssagkyndige sammen med provst, formand
og sekretær aftaler møde hvor eksisterende

Bogen Kirkens rum er nu modtaget hos provstiet.
Det forventes at bogen medbringes til
menighedsrådene på de forberedende budget- og
prioriteringsmøder d. 29. og 30. marts.  
 
Introduktion til bygningssagkyndige.
Taget til efterretning.



synssager gennemgås.
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Jørgen Christensen (Hillerød Provsti) Annelise Bech

Carl Frederik Bruun Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Inge Askgaard (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Per Spindler Løth (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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