
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220426 - d. 26-04-2022 kl. 18:00 til 20:30

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

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 - Synsprotokoller 2022 - De sidste, samt rettelse

Tibirke synsprotokol 2022 - til behandling
 
Vejby synsprotokol 2022 - rettelse af fejl fra
behandling af Vejbys synsprotokol d. 31-03-2022.

Sager:
Syn FRV 2022 (2022 - 7467)
Syn FRV 2022 (2022 - 7467)

Bilag:
VS Vedr. SYN - brev til PU, Synsforretning og
excelark., Oversigtsskema til synssager_Vejby
Menighedsråd, SYN mv_Vejby Menighedsråd Vejby
kirke 2022, Synsferretning_Vejby2022, Sv Til Tibirke
MR vedr. Synsrapport og oversigtsskema 2022 (STPR
F2 1852287), 20201103 IM
Nationalmusset_Tilbud_restaurering_af_historisk_in
ventar_i_Tibirke_Kirke,
TIBIRKE_2022_Oversigtsskema til synssager,
TIBIRKE_20220223_Synsforretning, kirke og kirkegård

 
 
Tibirke synsprotokol 2022:
Synsudskriften godkendtes i forhold til de besluttede
ændringer og bemærkninger, såfremt den 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.
 
Kirken:
Synsnr. 2 - Våbenhus - fuge omkring trædesten -
Ingen bemærkninger.
Synsnr. 3 - Tårnrum i kirken - ovenlysvindue knækket
- Ingen bemærkninger.
Andre bygninger og kirkegårde:
Synsnr. 2 - Gretely - sokkel pudses op og males -
Godkendes brug af frie midler.
Synsnr. 3 - Graverbygningen - Udvendig lampe ved
kapel stjålet. Ny indkøbes og monteres - Henvises til
drift.
Synsnr. 4 - Graverbygning - lyssensor ved toilet
mangler - Ingen bemærkninger.
 
 



 
Vejby synsprotokol 2022 - rettelse:
 
Ændring af beslutning af 31.03.2022
Synsnr. 4 - Sognegården - fodpaneler udskiftes -
Afvist - er på B2022.
Synsnr. 5 - Sognegården, stenbelægning ved sydgavl
er skredet og skal lægges om med et fast fundament
ved kanten - Henvises til drift.
Menighedsrådet bedes være opmærksom hvad der
tidligere er bevilliget.

2 - Goddag og Farvel til nyt og gammelt PU samt
provst

 

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

Bilag:
Aktdokument

(Dato? - eller skal det først være senere. Middagen
blev aflyst i januar.) 
 
Det blev besluttet af arrangementet afholdes d. 16.
juni, hos Salekildens Kaffe & Kage,
Valby. Arrangementet er med påhæng.
 
 

3 - Ny provst

Sophie Juel er ny provst i Frederiksværk provsti pr. 1.
maj 2022.
Indsættes som præst i Helsinge og Valby
sogne søndag d. 22. maj 2022 i Helsinge kirke. 

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)

Bilag:
Til præster og menighedsråd, Sophie Juel udnævnt
som ny provst i Frederiksværk provsti pr. 1. maj
2022, Sv Indsættelse af ny provst den 22. maj 2022,
Indsættelse af ny provst den 22. maj 2022,
Indsættese af ny provst den 22. maj 2022

 
 
Der tages kontakt til Helsinge MR, at udgift til
receptionen fordeles ligeligt mellem Helsinge MR og
PU.

4 - Notat fra Kirken på Landets netværksmøde 27.
jan. 2022

 

 
Taget til efterretning.



Sager:
Kirken på landet Landsnetværk - FRV (2019 - 18777)

Bilag:
Netværksmøde Kirken på landet, Notat ffra
netværksmøde i Kirken på Landet - 27. januar
2022[52944]

5 - Invitation samt Orientering fra
provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt
migranter

Mail af 27-03-2022 fra Provstisamarbejde om
folkekirkeligt arbejde blandt migranter.
 
Hidtil har medlemskontingentet været kr. 50.000
uanset provstiets økonomiske størrelse. Ved seneste
repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at
kontingentet skulle følge provstiets statsgaranterede
udskrivningsgrundlag x 0,000005. I 2022 har det for
de nuværende medlemsprovstier betydet, at
medlemsbidraget varierer fra kr. 22.000 til kr. 80.000
kr. Den differentierede model er vedtaget for at
sikre, at alle provstier uanset størrelse har rimelig
adgang til at blive medlem.
 
Info:
For provstiets vedkommende ville det for 2022 svare
til kr. 53.198,40.  

Sager:
Henvendelse - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd -
Samarbejde mellem Provstier om migranter og
folkekirken FRV (2020 - 28572)
Henvendelse - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd -
Samarbejde mellem Provstier om migranter og
folkekirken FRV (2020 - 28572)

Bilag:
Orientering om provstisamarbejde om folkekirkeligt
arbejde blandt migranter - og mulig ny indsats ift.
flygtninge fra Ukraine, Aktdokument, Delreferat fra
møde PU FRV 20201029

 
 
Medlemskab afventer udviklingen af tilstrømningen
af migranter og flygtninge.

6 - Stiftets konsulentrunde - Ansøgning

Mail af 24-03-2022. Tibirke MR ansøger plads på
Stiftets konsulentrunde efterår 2022 ifm. revner i
Tibirke kirkes kor. 

Sager:

 
Fremsendes ad tjenestevejen til Helsingør Stift.
 



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

Bilag:
Ansøgninger, Ansøgninger, 20220324
Tibirke_Sogn_Menighedsråd-
Ansøgning_om_konsulentrunde_20220330, Tibirke
Kirke 20220223 Koret Vindue mod N revne i øvre
murværk, Tibirke Kirke 20220223 Koret revne i
hvælving, Tibirke Kirke 20220223 Koret udvendig
Revne i murværk mod S

7 - Områdeorganistordningen - udkast til vedtægt

Områdeorganistordningen er efter PU mødet 31-03-
2022 bedt om fremsendelse af Udkast til ny/tilrettet
vedtægt til første behandling på dette møde med
henblik på efterfølgende drøftelse med ordningens
bestyrelse, inden provstiudvalgets møde i maj,
hvorefter forslag til ny/tilrettet vedtægt skal
udsendes til menighedsrådene i Gribskov. 

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

Bilag:
Til formanden for Områdeorganistordningen for
udkast til ny vedtægt senest 22. april 2022, Til
Omr.org.ordningen for udkast til ny vedtægt,
Delreferat fra møde PU FRV 20220331

Punktet udsat til PU FRV 20220524.
 
 

8 - Melby MR - §7a, stk. 2 ansøger refusion for vikar
udgift

Mail af 27-03-2022. Melby MR fremsender §7a, stk 2
ansøgning om refusion for vikar i perioden 19. nov.
2021 til 28. feb. 2022.
Ansøgt refusion (efter fradrag af kommunens
refusion), i alt kr. 78.307,74.
 
Brev af 16-04-2021. Melby MR fremsender §7a, stk 2
ansøgning om refusion for vikar i perioden 1. mar
til 6. april 2022.
Ansøgt refusion (efter fradrag af kommunens
refusion), i alt kr. 14.675,08.

Sager:

 
Bev. som ansøgt for perioden 19. nov. 2021 - 28. feb.
2022 kr.78.307,74
Bev. som ansøgt for perioden 1. marts 2022 - 6. april
2022 kr. 14.675,08
Ialt kr. 92.982,82 hvilket beløb overføres til
kirkekassen.



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

Bilag:
Ansøgning til PU - løn vikar, Ansøgning om refusion
af vikarudgifter ved kordegnens langtidssygefravær,
Ansøgning til PU - løn vikar_I

9 - Ølsted MR - Ansøger §7a, stk. 2 til fugtspærring
af Rytterskolens gavle

Mail af 01-04-2022.  Ølsted MR ansøger §7a, stk. 2 til
fugtspærring ml. sokkel og mur i Rytterskolens gavle.

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

Bilag:
referat fra Ølsted MR- møde plus straks ansøgning,
staksbevilling af gavlmure 2, Ølstedref20220331

Bev., efter §7a stk. 2, kr. 50.000,00 som ansøgt.
Beløbet overføres til kirkekassen.

10 - Ladestandere ved alle offentlige
parkeringspladser

 

Sager:
Ladestandere ved offentlige parkeringspladser FRV
(2022 - 13479)

Bilag:
Dagsorden 20220426 - Ladestandere, B20200018105

 
Provsten tager kontakt med de øvrige provstier i
Helsingør Stift, med henblik på at undersøge, om der
er interesse for et fælles samarbejde omkring
etablering af ladestandere på alle kirkens p-pladser i
stiftet, jf. model fra Fyns stift.
Parallelt hermed vil det blive undersøgt, hvad
behovet er i Frederiksværk Provsti.

11 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Mellemfinansiering af Solceller på sognegård

Mail af 11-04-2022. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger mellemfinansiering via MRs Frie Midler til
solceller på sognegården, kr. 400.000.
Projektet er synsudsat til B2023.
 
Uddrag fra ansøgning:
"....Provstiet anmodes om godkendelse af, at der af
sognets frie midler i 2022 mellem finansieres
opsætning af solceller på Sognegården. I 2023

 
Mellemfinansiering via MRs Frie Midler kr. 400.000
godkendes.
Projektet skal fremgå af Foreløbigt budget 2023 som
ønske om anlægsbevilling.



overføres det beløb, der er afsat til projektet, så
mellemfinansieringen udlignes....."

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

Bilag:
Anmodning om mellemfinasiering af synsudsat sag.,
solcelleanlæg provsti april anlægsmidler

12 - Budget 2023

Orienteringspunkt:
 
(Bilag udleveres på mødet.)

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2022-1812

 
Der blev orienteret om det foreløbige estimerede
resultat for budget 2023.

13 - Referat fra Stiftets konsulentrunde 30. marts -
Esbønderup kirke

Orienteringspunkt:
 
Mail af 07-04-2022. Referat fra Stiftets
konsulentrunde d. 30. marts 2022 vedr. Esbønderup
kirke og råd i kirken tag. 

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

Bilag:
Referat af møde i Esbønderup Kirke 30. marts 2022

Taget til efterretning. 

14 - Stift til Gribskov Kommune - Indsigelse vedr.
Lokalplan 512.25 for Helsinge Bymidte

Orienteringspunkt:

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

Bilag:
Aktdokument, STØ til Gribskov Kommune,

 
Taget til efterretning.
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15 - Eventuelt

 

 

2022 - 1419 - Frederiksværk Provsti – Møder 26-04-2022, 18:00



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)

Jørgen Christensen (Frederiksværk
Provsti)

Frederiksværk Provstiudvalg
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