
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220331 - d. 31-03-2022 kl. 16:00 til 22:15

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

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 12 er lukket punkt, hvorfor dette ikke kan ses på den offentlige version af referatet.

Mødepunkt Referat

1 - PUK regnskab 2021

PUK regnskab 2021 skal resultatdisponeres og
godkendes, samt afleveres fra Økonomiportalen.
 
(bilag udsendes separat)

Sager:
Regnskab - FRV 2021 (2021 - 28062)

Bilag:
Aktdokument

Resultatdisponering foretaget.
 
Regnskab for PUK, indeholdende Kirke-
skoletjenestens godkendte regnskab 2021, blev
godkendt.
 
Regnskab 2021, Afleveret med stempeltekst:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505, Regnskab 2021, Afleveret d. 31-03-
2022 14:23.

2 - Blistrup MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Brev af 03-03-2022 fra Blistrup MR med supplerende
oplysninger til PUs beslutning af 22-02-2022.

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

Bilag:
Brev af 3. marts 2022 til PU fra Blistrup MR, 2022-03-

Ansøgt konvertering fra projekt 3 til projekt 15
(Etablering af rhododendron bede på den nye
kirkegård) kr. 64.000,00 til projekt 3 (udbedring af
kirkegårdens stier og veje med fast belægning)
godkendes.
 
Inge Askgaard deltog ikke ved behandlingen.



03 brev til PU fra Blistrup MR

3 - Esbønderup MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Mail af 15-03-2022 fra Esbønderup MR
med supplerende oplysninger til PUs beslutning af
22-02-2022.

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

Bilag:
Esb. kirke anlæg Regnskab 2021 03.02.2022_bemærk
15.03.2022, Esb. kirke anlæg Regnskab 2021
03.02.2022_bemærk 15.03.2022

Projekt 1:
Da der ikke er fremsendt plan inden fristen d. 15.
marts, afsynes projektet og beløb kr. 311.916,00
overføres til frie midler med modregning i
driftsligning for B2023.
 
Projekt 4:
Iflg. tlf.samtale pr. 11. marts samt notatark til
"Regnskab 2021 - Anlægsaktiviteter Esbønderup
Kirke" fra Esbønderup, er lydanlægget flyttet til et
allerede tyverisikret skab. Projektet godkendt
afsynet og beløb kr. 10.000,00 overført til frie midler.
 
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.

4 - Gilleleje MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Mail af 15-03-2022 fra Gilleleje MR med supplerende
oplysninger til PUs beslutning af 22-02-2022.

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

Bilag:
Gilleleje MR- Konverteringoverførsel til 2022

Projekt 1 - Afsynes og overføres til driften. Fremtidig
udgift henvises til drift.
Projekt 2 - Overføres til 2022 med forventning om
der følges op på manglende faktura.
Projekt 4 - Godkendes overført til 2022 mod
forventning om udførelse i 2022.
Projekt 5 - Godkendes overført til 2022 mod
forventet udførelse i 2022.
Projekt 6 - Godkendes overført til 2022 mod
forventet udførelse i 2022.
Projekt 7 - Godkendes overført til 2022.
 

5 - Helsinge MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Mail af 15-03-2022 fra Helsinge

Projekt Kirkegård NØ: Projektet godkendes
videreført til 2022 med forventning om udførelse i
2022.
Projekt Kalkning kirke indvendig: Projektet
godkendes videreført til 2022 med forventning om
udførelse i 2022.
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen.



MR med supplerende oplysninger til PUs beslutning
af 22-02-2022.

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

Bilag:
Anlægsprojekter Helsinge, Kirkegårdsprojekt NØ,
Tilbud døbefont Steensberg

6 - Mårum MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Brev af 11-03-2022 fra Mårum MR med supplerende
oplysninger til PUs beslutning af 22-02-2022.
 

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

Bilag:
Sv Til Mårum MR - Delreferat fra PU-møde (STPR F2
1792424), Plan for kordegnekontor 2022

Projekt 6 - Provstiudvalget har rettidigt modtaget
plan og godkender således kr. 40.751,00 overført til
2022 med forventning om udførsel i 2022.

7 - Torup MR - Opfølgning på
Konvertering/overførsel til 2022

Efter PU mødet 22-02-2022, hvor kirkekassernes
ønsker om overførsler/Styring anlægsaktiviteter blev
behandlet, er der modtaget supplerende
oplysninger.
 
Mail af 09-03-2022 fra Torup MR MR
med supplerende oplysninger til PUs beslutning af
22-02-2022.

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

Bilag:
besvarelse til referat 2022-02-22, Kontospecifikation,
art

MR bedes sikre sig at LT-udvalget ikke træffer
beslutninger om overførsel mellem projekter som
ikke er godkendt overført af PU.



8 - Synsprotokoller 2022 gennemgås

Modtagne Synsrapporter, Oversigtsskemaer til
synssager samt modtaget ekstramateriale, udsendes
på separat mail til PU, samt til
bygningssagkyndige.

Sager:
Syn FRV 2022 (2022 - 7467)

Bilag:
Oversigtsskema til synssager-1s, Oversigtsskema til
synssager-1s

Synsudskrifterne godkendtes i forhold til de
besluttede ændringer og bemærkninger, såfremt de
kan indeholdes i ligningsbeløbet.
Ændringer skal indarbejdes i foreløbigt budget inden
aflevering.
 
Generelt vedr. ønsker om forsatsvinduer, skal
Nationalmuseet kontaktes inden synsudsættelse,
ligesom der skal forelægges en begrundelse samt
udføres en oversigt over den forventede
energibesparelse. Provstiudvalget bemærker at der
her også kan være arbejdsmiljømæssige hensyn at
tage.
 
Nedenstående henviser til synsnumre på
"Oversigtsskema til synssager".
 
 
Menighedsråd i Halsnæs kommune:
 
Frederiksværk-Vinderød:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – Styning & beskæring store træer –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2 – Etablering af græsslåningsrobotter
(Automowers) – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 3 – Rund bænkeplads til ny afdeling
”Sommerfuglehaven” incl. Belægning – godkendes
brug af frie midler
Synsnr. 4 – Udskiftning af buskbomplanter –
 godkendes brug af frie midler. 
  
Per Spindler Løht deltog ikke ved behandlingen.
 
Kregme:
Kirken:
Synsnr. 2 – Nyt tegltag på kirken - MR skal, på budget
2023, ansøge om brug af frie midler til forprojekt, kr.
50.000.
Synsnr. 3 – Hejs til 4 lysekroner - godkendes brug af
frie midler
Synsnr. 4 – Nye lamper på kirkens parkeringsplads -
godkendes brug af frie midler
 
Melby:
Ingen bemærkninger
 
Torup:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – STRG Parket i Store sal rep. enkelte
steder – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2 – LYKG Område 3 renov. omkr.



mindesmærket – godkendes under forudsætning af
MR fremsender økonomisk plan til PU senest 1. juni,
såfremt denne ikke modtages, udsættes projektet
Synsnr. 3 – LYKG Område 4 etabl. skovkirkegård –
godkendes under forudsætning af MR fremsender
plan inkl. Økonomisk plan til PU senest 1. juni,
såfremt denne ikke modtages, udsættes projektet
Synsnr. 4 - LYKG Sætninger i asfaltbelægn. udbedres
– godkendes brug af frie midler
Synsnr. 5. - LYKG Stiga Park 900 WX m/125cm
klipper – godkendes brug af frie midler
 
Præstebolig:
Synsnr. 1 – TOPG Tegloverliggere over vinduer
udskiftes – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2 – LYPG Kontor dobb. Havedør udskiftes –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 3 – LYPG Kontor tagkonstruktion
efterisoleres – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 4 – LYPG udsk. Vinduer i V-siden st. +
udhæng males – godkendes brug af frie midler
MR bør B2023 afsætte kr. 200.000,00 forprojekter til
energirenovering – som skal ansøges om brug af frie
midler
 
Ølsted:
Kirken:
Synsnr. 3 – Total renovering af kapel mv. – godkendes
under forudsætning af MR fremsender plan inkl.
økonomisk plan til PU senest 1. juni, såfremt denne
ikke modtages, udsætte projektet
Synsnr. 7 – Rep. af indsamlingsbøsser – Henvises til
drift
Synsnr. 8 – Jern i spindeltrappe skal rustbeskyttes –
Henvises til drift
Synsnr. 9 - Ekstra tænd/slukknap til højtaler i kirken –
Henvises til drift
 
Andre bygninger og kirkegårde: Ryttetskolen
Synsnr. 1 – Udskiftning/rep./lovliggørelse af underlag
og indmuring – Henvises til drift
MR bedes være opmærksom på beløbsgrænsen kr.
30.000,00 for anlægsønsker.
Annelise Bech deltog ikke ved behandlingen.
 
 
Menighedsråd i Gribskov kommune:
 
Annisse:
Kirken:
Synsnr. 1 – Ny bagdør til kirken – Henvises til drift
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 - Udbedring af fundament/sokkel og tag på



kirkehus – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2 – Udskiftning af lamper på P-plads –
Henvises til drift
Synsnr. 3 – Nye møbler til kirkehuset – godkendes
forbrug af frie midler
Synsnr. 4 – Kantsten til kirkegården (løbende
udskiftning) – godkendes brug af frie midler
 
Blistrup:
Kirken:
Synsnr. 1 – Reparation af kamtakker på sakristi –
Henvises til drift
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 6 – Reduceres til kr. 100.000,00
MR bør på B2023 påføre kr. 160.000,00 til forprojekt
energirenovering
 
Inge Askgaard deltog ikke ved behandlingen.
 
Esbønderup:
Kirken:
Synsnr. 1 – Udskiftning af fliser på kirkegården –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2 – Råd i kirkens tag ved sideskib –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 3 – Manglende understrygning – Henvises til
drift
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1  - Forprojekt energi renovering – godkendes
brug af frie midler. Projektet skal på næste
synsrapport fremgå under Kirken.
Synsnr. 2 – Konvertering til luft til vand – sognegård
– godkendes brug af frie midler
Synsnr. 3 – Omlægning af grussti til grønt område –
godkendes brug af frie midler
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.
 
Gilleleje:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – godkendes brug af frie
midler
 
Græsted:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – Flygel til Præstegårdsladen – godkendes
brug af frie midler
 
Helsinge:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 – Nyt kapel – Udsættes – MR skal på
B2023 påføre kr. 150.000,00 til forprojekt



 
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen. 
 
Mårum:
Kirken:
Synsnr. 1 – MR bør på B2023 påføre kr. 60.000,00 til
forprojekt vedr. nyt tag på tårn (2023) og nyt tag på
nordsiden (2026).
Synsnr. 2 – Understrygning af tegl sporadisk –
Henvises til drift
MR skal på B2023 påføre kr. 80.000,00 til forprojekt
energirenovering
 
Ramløse:
Kirken:
Synsnr. 2 – Varmepumper til kirken – Udsættes.
MR skal på B2023 påføre kr. 80.000,00 til forprojekt
energirenovering - godkendes brug af frie midler
 
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – Gulv i sognelængen renoveres og
behandles – godkendes brug af frie midler
Synsnr. 2. – Rydning af krat langs kirkemur –
Henvises til drift
 
 
Søborg:
Kirken:
Synsnr. 2 – Lakering af gulve under kirkebænke –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 3 – Reparation af gl. alterduge og indkøb af
ny alterdug – godkendes brug af frie midler
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – Kalkning af kirkegårdsmur – godkendes
brug af frie midler
Synsnr. 2 – Udvikling af skovkirkegård m. fokus på
biodiversitet - godkendes under forudsætning af at
MR fremsender plan inkl. økonomisk plan til PU
senest 1. juni, såfremt denne ikke modtages, udsætte
projektet
Synsnr. 4 – Maling af træværk, vægge i entre samt
nye energieffektive elvarmepaneler i toiletbygning –
godkendes brug af frie midler
Synsnr. 5 – Maling af store sal i menighedshus –
godkendes brug af frie midler
 
Tibirke:
Der er ikke modtaget en egentlig synsrapport.
Menighedsrådet bedes fremsende en synsrapport
senest 2 uger inden provstiudvalgsmødet d. 26. april
2022.
 
Valby:
 
Kirken:



Synsnr. 1 til 6 - På basis af fremsendt materiale af
31.03.2022 godkendes fremsendt tilbud fra murer
med kr. 200.000,00 - Heraf godkendes kr. 102.291,67
som  brug af opsparing.
MR har mulighed for at søge likviditetslån til
dækning af restbeløbet i 2022, med tilbagebetaling i
2023.
MR skal på B2023 påføre kr. 80.000,00 til forprojekt
energirenovering.
 
Vejby:
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 1 – Graverkontor – facade og sokkel –
afvises. Der er tidligere bevilget hhv. 100.000 (2017)
og 100.000 (2022)

Se kirkekassens Endelige budget 2022. Der
fremgår 2 projekter vedr. graverkontoret:
Bilag 3, side 6 - 8302 Graverkontor udv.
Renovering 100.000 (fra tidl. år)
Bilag 3, side 20 - 8310 Sandblæsning af
facade og sokkel på graverkontor 100.000

Synsnr. 2 – Gravernes redskabsrum renses og kalkes –
Henvises til drift
Synsnr. 3 – Toiletbygningen, skorsten udfuges, filses
og kalkes – Afvist er på B2022 med kr. 90.000,00
Synsnr. 4 – Sognegården, stenbelægning ved sydgavl
er skredet og skal lægges om med et fast fundament
ved kanten – Henvises til drift
 
Villingerød:
Der er alene afleveret synsprotokol – MR bedes
fremsende oversigtsskema til synssager
Kirken:
Synsnr 1 – Restaurering af alterdug – Afvises.
MR skal i stedet i 2022 ansøge konvertering af MRs
Frie Midler til dækning af alterdug. 
 
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.

9 - Vejby MR - Kirkens tag sfa. stiftets
konsulentrunde-referat

Opfølgning på PUs beslutning fra PU mødet d. 22-02-
2022.

Sager:
Vejby kirke - Udskiftning af tag (2020 - 33459)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Vejby MR (2018 - 16203)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU FRV
20220125, Aktdokument

PU’s beslutning af 22.02.2022 om tilbagebetaling af
kr. 1.170.000,00 hhv. 15. juni og 15. dec. 2022 i alt kr.
2.340.000,00 ændres til overførsel til frie midler med
tilsvarende nedsættelse af driftsrammen for 2023.

 



10 - Områdeorganistordningen

Sager:
Referater - Områdeorganistordningen FRV (2021 -
30912)
Samarbejde Frederiksværk provsti -
Områdeorganistordningen i Gribskov kommune
(2018 - 17623)

Bilag:
Aktdokument, VS Referat fra fællesrådsmøde,
Delreferat fra møde PU FRV 20220222

Bestyrelsen i Områdeorganistordningen skal inden
PU mødet 26. april 2022 have fremsendt oplæg til
nye vedtægter således at disse kan drøftes i såvel PU
som med bestyrelsen inden de forelægges til 
godkendelse på det kommende offentlige
budgetsamråd i august.
Fremadrettet ønskes at provstiudvalgets
repræsentant i Områdeorganistordningen modtager
indkaldelse til ordningens møder.
Det skal samtidig understreges at referater fra
ordningens møder fremadrettet også sendes til
provstiet på frederiksvaerk.provsti@km.dk 
 
Som svar på Områdeorganistordningens brev af 28-
03-2022 blev det besluttet at:
 
1) Kr. 45.000 kan overføres fra de frie midler til brug
for organisternes efteruddannelse.
2) Kr. 130.000 (svarende til 13 x kr. 10.000) kan
overføres til drift dersom de benyttes til
Områdeorganistordningens ekstraordinære/yderlige
re koncerter i sommeren 2022.
3) Resten af de frie midler vil blive modregnet i
driftsrammen for 2023.
 

11 - Budget 2023 - Foreløbige driftsrammer

Fastsættelse af de foreløbige driftsrammer for
budget 2023.
 
Stiftsbidraget forhøjes fra og med 2023. 
Brev af 14-03-2022. Biskoppen oplyser om forhøjelse
af stiftsbidraget. I mange år har stiftsbidraget i
Helsingør ligget på 0,45 %, et af de laveste i landet.
Med stigning til 0,74 % kommer det til at ligne
hovedparten af de andre stifters. Pengene skal
styrke hele stiftets fælles indsats – og dermed
komme alle til gode.
 
DAP af 09-03-2022 - Rentesatser Stiftsmidler og
bindende Stiftsbidrag for 2023.
 
Rentesatser for stiftsmidlerne:
Indlån: 0,95 %
Udlån:  1,00 %
 
Stiftsbidrag for 2023:
Gribskov kr. 321.127,71
Halsnæs kr. 229.247,76
I alt kr. 550.375,47

De foreløbige rammer udmeldes til
Økonomiportalen senest d. 08-04-2022, hvorfra
kirkekasserne kan hente dem.
I den foreløbige driftsramme er der taget højde for
eventuelle budget 2023 justeringer sfa.
Vardemodellen.
 
Menighedsråd i Halsnæs kommune:
 
Frederiksværk-Vinderød:
Foreløbig driftsramme: kr. 6.701.358
Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.
 
Kregme:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.975.054

Melby:
Foreløbig driftsramme: kr. 3.101.987

Torup:
Foreløbig driftsramme: kr. 6.552.119

Ølsted:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.415.697
Annelise Bech deltog ikke ved behandlingen.
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Udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag:
0,74 %
Grundlag og fordeling af stiftsbidraget for 2023
fremgår af vedhæftede dokument.
Vedtaget på stiftsrådsmødet den 10. februar 2022.

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Aktdokument, Stiftsbidraget hæves fra 2023,
Aktdokument, Grundlag og fordeling bindende
stiftsbidrag 2023 - DAP af 21-02-2022

 
 
Menighedsråd i Gribskov kommune:
 
Annisse:
Foreløbig driftsramme: kr. 1.285.474

Blistrup:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.822.944
Inge Askgaard deltog ikke ved behandlingen.

Esbønderup:
Foreløbig driftsramme: kr. 1.707.830
I foreløbigt budget 2023 skal der budgetteres med et
underskud på kr. 311.916 der skal finansieres af MRs
Frie Midler.
Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.

Gilleleje:
Foreløbig driftsramme: kr. 4.418.402

Græsted:
Foreløbig driftsramme: kr. 3.383.854

Helsinge:
Foreløbig driftsramme: kr. 4.995.106
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen.

Mårum:
Foreløbig driftsramme: kr. 1.581.688

Ramløse:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.735.319

Søborg, samt Områdeorganistordningen:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.282.269 + 447.100
(Områdeorganistordningen)
I Områdeorganistordningens foreløbige budget 2023
skal der budgetteres med et underskud på kr.
164.562 der skal finansieres af ordningens frie
midler.

Tibirke:
Foreløbig driftsramme: kr. 1.789.450

Valby:
Foreløbig driftsramme: kr. 795.838

Vejby:
Foreløbig driftsramme: kr. 2.414.052

Villingerød:
Foreløbig driftsramme: kr. 1.255.772



Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen.

13 - Folkekirkens Familiestøtte - Introduktion til evt.
medejerskab

Mail af 15-03-2022 fra Folkekirkens Familiestøtte, et
samarbejde på tværs af provstier, med information
om- og opfordring til deltagelse i samarbejdet og
ønske om videre formidling til provstiets sogne.
 
(Sidste års materiale ses også som bilag.)

Sager:
Henvendelse - Folkekirkens Familiestøtte -
Introduktion FRV (2020 - 24085)
Henvendelse - Folkekirkens Familiestøtte -
Introduktion FRV (2020 - 24085)

Bilag:
Vedr. de indledende budgetforberedelser.,
Information om FF til provstier og
menighedsråd_marts 2022, VS En hjælp, der
hjælper!, Kære provster, Det får provstiet ud af at
være med og økonomi, Pixi - Evaluering 2016-2019

Materialet udsendes til de enkelte MR med ønske
om at de inden udgangen af maj har behandlet
emnet på et MR møde med henblik på bemyndigelse
til en afstemning på det offentlige budgetsamråd,
samt tilkendegivet over for provstiudvalget om de
ønsker at Frederiksværk provsti skal tilslutte sig
ordningen.
 
Det samlede budget for denne ordning vil ligge på
mellem kr. 600.000 -700.000 årligt. Såfremt man
beslutter at tilslutte sig ordningen, skal provstiets
budget tilrettes dette.
 
Endelig beslutning foretages på budgetsamrådene i
august.

14 - Frederiksværk-Vinderød kirkegårds
Varmtvands ukrudtsbekæmper

Mail af 10-02-2022 fra Frederiksværk-Vinderød
kirkegård. Kirkegårdens oplæg til lejeaftale ifm. de
øvrige kirkegårdes brug af erhvervet varmtvands
ukrudtsbekæmper. Indkøb af ukrudtsbekæmper blev
bevilget i budget 2022.

Sager:
Maskiner til fælles brug - Vinderød kirkegård -
Ukrudtsbekæmper ELMO ET4 Vario FRV (2022 -
5850)

Bilag:
Udlåningudleje af varmtvands ukrudtsbekæmper jf.
PU's beslutning, Udlåning af ELMO ET4 Vario

Den af Frederiksværk-Vinderød kirkegård foreslåede
model kan tiltrædes under følgende forbehold.
- Ordningen gælder kun for kirkegårdene i Halsnæs
kommune.
- Model godkendes for året 2022 og 2023.
- De sogne der låner maskinen af Frederiksværk-
Vinderød får dækket deres forbrug i henhold til de
foreslåede takster.
- Alle sogne der ønsker  at gøre brug af maskinen skal
enten fremadrettet have egen godkendt fører (i
løbet af 2022), eller betale den fulde udgift for leje af
maskinen inklusiv fører fra 2023.
- Refusion bortfalder fra 1. januar 2024 medmindre
andet er aftalt.

- Udgifter refunderes ved at Frederiksværk-Vinderød
menighedsråd fremsender dokumentation for antal
timer/Kvm der er udført for andre sogne med
samtidig dokumentation fra disse sogne om at
arbejdet er udført.
 
Per Spindler Løht deltog ikke ved behandlingen.

15 - LM-Personalekonsulent aftale - Tilbud for 2023

D. 23-03-2022 er modtaget tilbud for 2023 på
personalekonsulentordningen for Frederiksværk

Tilbud taget til efterretning.
 
Provstiudvalget anbefaler fortsættelse af LM
Personalekonsulent aftalen.



provsti for fortsættelse af ordningen i 2023.
 
Tilbudet for 2023 indeholder et fyraftensmøde mere
end i 2022, og lyder på kr. 390.000.

Sager:
Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent aftale
2023 (2022 - 8120)

Bilag:
Statusrapport på personalekonsulentordningen,
Statusrapport 2022 Frederiksværk Provsti

De enkelte MR bedes inden udgangen af maj have
behandlet emnet på et MR møde med henblik på
bemyndigelse til en afstemning på det offentlige
budgetsamråd, samt tilkendegivet over for
provstiudvalget om de ønsker at vi fortsætter
ordningen.
 
Endelig beslutning tages på de offentlige
budgetsamråd i august.
 

16 - LM-Personalekonsulenternes statusrapport
(måned) 2022

 D. 23-03-2022 er modtaget Statusrapport marts
2022 fra LM personalekonsulenterne for
Frederiksværk provsti.

Sager:
Personaleledelse - Statusrapport LM-
Personalekonsulent - MR i FRV (2020 - 12969)

Bilag:
Statusrapport på personalekonsulentordningen,
Statusrapport 2022 Frederiksværk Provsti

Taget til efterretning.

17 - Inspirationskonference - Folkekirkens Grønne
Omstilling

Mail af 24-02-2022. Folkekirkens Grønne Omstilling
inviterer til inspirationskonference i Fredericia. 

Sager:
Folkekirkens Grønne Omstilling FRV (2022 - 7688)
Folkekirkens Grønne Omstilling FRV (2022 - 7688)

Bilag:
For alle Inspirationskonference den 16. maj om grøn
omstilling, Inspirationskonference den 16. maj om
grøn omstilling - tilmeldingen er åben!, Program til
inspirationskonference

På inspirationskonferencen d. 16. maj 2022, deltager
Mikael Erthmann og Inge Askgaard.
Der ydes km. godtgørelse samt brobizz udgift.

18 - MR Regskab 2020 - Legalitetskontrol
udeståender

Godkendelse af Helsinge MRs regnskab 2020.

Sager:

Kirkekassens regnskab godkendes med revisors og
provstiudvalgets bemærkninger.
Provstiudvalgets godkendelser/bemærkninger vil
blive overført til Dataarkivet. Menighedsrådet skal
herefter behandle det på et MR-møde.
 



Regnskab - FRV 2020 (2020 - 784)

Bilag:
Sv Til Helsinge - Legalitetskontrol Regnskab 2020
(STPR F2 1677491)

Efterfølgende skal referatet lægges i Dataarkivet
under "Menighedsråd, regnskab" inden d. 01-04-
2022, for Kirkeministeriet offentliggørelse af
regnskabet.
 
Provstiudvalget henstiller til menighedsrådet at følge
provstirevisors bemærkninger i
revisionsprotokollatet.
Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen.

19 - Vejby MR - Ansøger Renovering af
graverbygning

 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Vejby MR -
Renovering af graverbygning ZV-SHG-4U-F6W
(fejlbehæftet) (2022 - 10208)
Frederiksværk provsti - Byggesag - Vejby MR -
Renovering af graverbygning ZV-SHG-4U-F6W
(fejlbehæftet) (2022 - 10208)

Bilag:
Til Vejby MR vedr. Byggesag for Renovering af
graverbygning, m. kvitt.nr. ZV-SHG-4U-F6W, Re Til
Vejby MR vedr. Byggesag for Renovering af
graverbygning, m. kvitt.nr. ZV-SHG-4U-F6W (STPR F2
1828775),
BUDGET_FINANSIERINGSPLAN_Graverbygningen-
Vejby kirke_marts22, Vejby Ref 20220309,
Graverbygningen_Vejby_FOTOS_forår22, lbud- l-
Vejby-Kirke, Vejby Kirke, graverkontor,
Projektbeskrivelse_Graverbygningen-Vejby
kirke_marts22

Det indstilles at projektet gennemføres, dog med
den klausul at det skal afsluttes med kalkning af
bygningen som foreslået i den ene tilbud.

Da Vejby MR tidligere har modtaget kr. 100.000, og
efter syn 2021 fik bevilget yderligere kr 100.000 til
synsopgaven i budget 2022, har Vejby
kirkekasse således allerede kr. 200.000 tilrådighed
for dette projekt.
Yderligere udgifter skal tages fra de frie midler ved at
der overføres kr. 60.000 fra MRs Frie Midler til dette
projekt.
 
Provstiudvalget er den godkendende instans, hvorfor
ansøgningen ikke behøves behandlet via
Byggesagsløsningen.

20 - Evt. nyt om vakant provstestilling

 

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

Bilag:
Aktdokument

Helsinge MR har oplyst biskoppen at provsteboligen
først forventes klar til indflytning pr. 14. april 2022.
Ny provst forventes at tiltræde den 1.  maj.
Den ny provst samt provstisekretærer deltager på
Intro-kursus den 20.-21. april.

21 - MR Valg 2022-2024 for Menighedsråd med 2
årig funktionsperiode

Mail af 07-03-2022. Helsingør Stift har udsendt

Taget til efterretning.



information samt tidslinje for Valg til
Menighedsråd for perioden 2022 - 2024, til de
menighedsråd der har 2 årig funktionsperiode.

Sager:
MR-FRV 2020-2022 - Annisse (2022 - 9312)

Bilag:
Aktdokument, Tidslinje for mr-valg i 2022

22 - Vejby MR - Ny præstetavle til kirken

Orienteringspunkt:
 
Ved mail af 11-03-2022 har Vejby MR-formand
forespurgt til fremgangsmåde ved ønske om ny
præstetavle til Vejby Kirke.
Provstikontoret har d. 22-03-2022 sendt info. til
menighedsrådet.

Sager:
Vejby Kirke - Ny præstetavle (2022 - 9906)

Bilag:
Til Vejby MR, Svar på forespørgsel vedr. ny
præstetavle til Vejby Kirke

Taget til efterretning.
 

23 - Nyt intranet - Kirkeportal

Orienteringspunkt:
 
Nyt intranet - Kirkeportal, med adgang til
Dataarkiv, Løn, Regnskaber, Budgetter, KAS
udskrifter. DAP nyhed fra Folkekirkens IT af 22-02-
2022.
 
Mail af 15-03-2022. ITK informerer om provsti-
overblik ifm. budgetter og regnskaber (provstiets
hhv. PUs overblik).
 
På Kirkeportalen under menupunkterne Budget og
Regnskab/Provstiets Regnskaber har provstiet
(provst, provstisekretær og PU-medlemmer) nu
adgang til et overblik, hvor der kan følges med i hvor
langt det enkelte menighedsråd (regnskab) er i
processen.
Provstioverblik er omtalt på supportforum.
Og i hjælpeteksten (inde i systemet) kan ses hvordan
overblikket fungerer.
Provst og provstisekretær (men ikke PU-
medlemmer) har adgang til at fjerne en

Taget til efterretning.



beslutningsprotokol (såfremt menighedsrådet
anmoder om at kunne uploade en ny).
Provst, provstisekretær og PU-medlemmer har
desuden adgang til at se regnskabet og de
dokumenter der uploades. Det gælder dog ikke de
regnskabsmaterialer, som skal afleveres til
provstirevisor.
 

Sager:
Nyt intranet - Kirkeportalen og Dataarkivet - FRV
(2022 - 8600)
Nyt intranet - Kirkeportalen og Dataarkivet - FRV
(2022 - 8600)
Nyt intranet - Kirkeportalen og Dataarkivet - FRV
(2022 - 8600)

Bilag:
Ny portal med adgang til Dataarkiv og aflevering af
regnskab m.m., Om aflevering af regnskaber,
Regnskabsaflevering - provstioverblik

24 - Halsnæs Kommunes Kommuneplan 2021, samt
kirkebyggelinjer

Orienteringspunkt:
 
Mail af 18-02-2022. Helsingør Stift oplyser
om Halsnæs Kommunes Kommuneplan 2021.

Sager:
Kommuneplan 2021 for Halsnæs kommune (2022 -
6995)
Kirkebyggelinjer - Kirkeplan.dk - Halsnæs kommune
(2022 - 8411)

Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 1782378: Jørgen Krog -
ang. registrering, SV STØ ang. Halsnæs Kommune
Kommuneplan 2021 (STPR F2 1783258), Kirker i
Halsnæs Kommune

Taget til efterretning.
 

25 - Kirkegårdskonferencen - orientering

Orienteringspunkt:
 
Orientering fra kirkegårdskonferencen v/Ejvind
Hartmund 
 
(ingen bilag)

Ejvind Hartmund orienterede fra mødet.



26 - Eventuelt

Mail af 23-02-2022. Gads forlag oplyser om rigt
illustreret bogværk om moderne dansk kirkebyggeri
"Kirkens nye huse".
 

Sager:
Akteres kun - 2022 Brochurer Reklamer og lignende
modtaget - FRV (2022 - 9842)

Bilag:
Rigt illustreret bogværk om moderne dansk
kirkebyggeri

Taget til efterretning.
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