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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.

 
Velkommen til provst Sophie Juel på sit første provstiudvalgsmøde i embedet som ny provst.
 
Punkt 2 og 3 er lukket punkt, hvorfor dette ikke kan ses på den offentlige version af dagsorden og referat.
I forhold til udsendt dagsorden, er endelig dagsorden-tekst i pkt. 4 rettet, fra endeligt budget, til foreløbigt
budget.

Mødepunkt Referat

1 - PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2022

Til behandling og godkendelse PUK kvartalsrapport
1. kvt. 2022
 
(Materiale udsendes separat)

Sager:
Regnskab - FRV 2022 Kvartalsrapporter (2022 - 8606)

Bilag:
Aktdokument

Godkendt.
Det bemærkes dog at ligningsbeløb er sat for højt og
vil blive reguleret for 2. halvår således at det på
årsbasis passer med budget.

4 - PUK budget 2023 - Foreløbigt

Til behandling og godkendelse PUK Foreløbigt
budget 2023.
 
PUK foreløbigt budget fra Økonomiportalen til PUs
behandling/godkendelse.
Kirke-skoletjenestens foreløbige budget der ses som
bilag i PUKs budget, har været forelagt
Kirkeskoletjenestens
bestyrelse til godkendelse.
 
(Materiale udsendes separat)

PUK Foreløbigt budget 2023 blev godkendt med
stempeltekst:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2023, , Bidrag budget afleveret d. 20-05-2022
18:54
 
Budget for 2023 indeholder i forhold til budget for
2022: 
- ekstra timer til regnskab/bogholderier 
- ekstra midler til udvikling/understøtttelse af sogne
- ekstra midler til bydningssagkyndig
- ekstra midler til ERFA/seminarer/internater for



Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2022-1812

præster
- midler til energirenovering jævnfør præsentation
fra de indledende budgetsamrådsmøder i marts
2022.
 
6 stemte for foreløbigt budget 2023
1, Ejvind Hartmund, stemte imod.

5 - Budget 2023

1) Kassernes øgede energiudgifter
 
Det forventede øgede energi forbrug i 2023.
 
 
2) Foreløbige prognoser
 
D. 09-05-2022 er modtaget de første foreløbige
prognoser for 2023 fra Halsnæs Kommune samt fra
Gribskov Kommune.
 
Halsnæs Kommune:

I forventes at have et opsamlet
tilgodehavende ultimo 2022 på
4.356.000 kr.
Jeres samlede budgetterede udgifter i
2022, inklusive modregning af ikke
udnytte dispositionsbeløb på 1.074.581
kr. lå 2,25 mio. under, hvad der
budgetmæssigt var plads til. Derfor den
store stigning i mellemværendet.

 
Vi forventer at kende udskrivningsgrundlaget primo
juli, hvor vi også regner med at kende beløbet vedr.
landskirkeskatten og vil være i stand til at udmelde
det faktiske rådighedsbeløb for 2023.
 
Gribskov Kommune:
 
Mellemregning:
Tal i 1.000 kr.

Gribskov
Kommune

Saldo pr. 31.12.2020
(kirkens tilgodehavende)

                 -2.376
 

Ændring i 2021 jvf. regnskab                  -2.372
 

Efterregulering, årlig afregning fra
staten

                  2.225
 

Saldo pr. 31.12.2021
(kirkens tilgodehavende)

                 -2.523
 

 
 
 
Den budgetterede ændring i 2022 er 984 (i 1.000 kr.)
 Hvilket vil betyde at kirken vil have et
tilgodehavende på 1.539 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2022.
 

1) Kassernes øgede energiudgifter
 
Til dækning af ekstra udgifter til energi, i forhold til
det fra sognene oplyste forbrug for 2020, tildeles
kirkekasserne et beløb svarende til 80 % af den
beregnede merudgift, dog ikke sogne med
estimerede ekstra udgifter på under kr. 20.000.
Med de forventede energisatser for 2023 svarer
dette til i alt kr. 1.260.000.
 
Såfremt der er sket væsentlige ændringer, som f.eks.
nye bygninger, og/eller omlægninger af energikilde,
bedes det oplyst provstiet senest d. 8. juni.
 
2) Foreløbige prognoser
 
Taget til efterretning.



 
Det foreløbige udskrivningsgrundlag for 2023 er 6.305.620
(i 1.000 kr.)
 
Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2022,
hvor den er 0,85%.
 
Dette vil give et kirkeskatteprovenu på 53.598 (i 1.000 kr.)
 
Det skal understreges at dette kun er et foreløbigt
udskrivningsgrundlag/provenu
 
 
Diverse info.
Fællesfondsløncentret oplyser på DAP af 2. og 16.
maj 2022, at boligbidrag for statens tjeneste- og
lejeboliger med virkning fra 1. september 2022
forhøjes med 1,7 pct.
 

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

Bilag:
SV Til Halsnæs kommune vedr. foreløbig prognose
for 2023 (STPR F2 1887591), SV Til Gribskov
kommune vedr. Foreløbig prognose for 2023 (STPR
F2 1887586), Forventninger til øget energi forbrug
2023

6 - Organisering og fordeling i PU

Forskellige fokusområder for provstiudvalget blev
drøftet på PU mødet d. 25-01-2022.
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220125

Organisering af PU udsættes til der er afholdt
strategi møde for PU hvor fremtidige fokus områder
tænkes fastlagt. Mødet forventes afholdt i
september 2022.

7 - Nyt provstikontors beliggenhed - Status

Status

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

Udformning og krav til et eventuelt nyt provstikontor
udsættes indtil det er fastlagt hvilke
opgaver/funktioner provstikontoret ønsker at
varetage i fremtiden. 
Dette tænkes klarlagt på kommende strategi møde i
september 2022.



Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220222

8 - Vejby MR - Ansøger 5% midler til diverse
arbejder fra syn 2022

Mail af 13-04-2022. Vejby MR ansøger 5% midler til
diverse mindre arbejder fra syn 2022 på kapel, tårn,
våbenhus og kirkeskib samt leje af lift. Til sammen
kr. 70.000.

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

Bilag:
VEJBY MENIGHEDSRÅD - Ansøgning §5 midler,
Ansøgning_§5midler_akutte skader_marts2022,
Synsferretning_Vejby2022

Dækning via §7a, stk. 2 afvises. Arbejderne skal
dækkes over almindelig drift, alternativt via MRs Frie
midler.

9 - Helsinge MR - Ansøger §7a, stk. 2 til forlig i
pensionssager

Mail af 14-04-2022. Helsinge MR ansøger midler til
forlig i pensionssager grundet mangler og fejl i
pension, samt for sent begyndt pension i forbindelse
med ansættelse. I alt kr. 72.000.

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

Bilag:
Ansøgning fra Helsinge Sogn til dækning af
uforudsete udgifter, Ansøgning til PU - dækning af
forlig i pensionssag januar 2022

Der bevilges dækning via §7a, stk.2 kr. 72.000 som
ansøgt.
 

10 - Helsinge MR - Ansøger §7a, stk. 2 dækning af
udskift af sprængt vandledning

D. 11-05-2022. Helsinge MR fremsender ansøgning
om §7a, stk. 2 dækning af udgift til udskift af
sprængt vandledning.
Der medsendes tilbud samt faktura, i alt kr. 56.250.

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

Bilag:

Der bevilges dækning via §7a, stk.2 kr. 56.250 som
ansøgt.
 



Ansøgning §7A, Ansøgning § 7A

11 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger konv. af
frie midler

Brev af 05-05-2022. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger finansiering af synsudsatte sager i 2022 via
de frie midler.
 
Ansøgningstekst:
 
"Ansøgning om finansiering af synsudsatte sager i
2022 via de frie midler.
 
1. Kirkegården. Af Provstiets udmeldinger og
behandlingen af de synsudsatte sager for 2023
fremgår det, at der for Sognet anvises brug af de frie
midler til investering i bl.a. automowers (kr. 140.000)
og etablering af en bænkeplads i den nye afdeling
Sommerfuglehaven (kr. 50.000). I alt kr. 190.000,-.
 
For Automowernes vedkommende er formålet blandt
andet hensyn til arbejdsmiljøet og, at fremme den
Grønne omstilling.
For bænkepladsens vedkommende er formålet det et
ønske om at få færdiggjort den nye afdeling der
efterhånden har været undervejs i flere år og det er
også et ønske om at få færdiggjort så mange
arbejdstunge projekter som muligt i 2022 med
udsigten til en medarbejder mindre på kirkegården i
2023 begrundet i Vardemodellens økonomiske
påvirkninger af driften.
 
2. Vinderød kirke. Under synsudsatte sager for 2022
er godkendt reparation og maling af Tårnluger med
kr. 60.000. Desværre har det vist sig, at økonomien
ikke kan holde her, og omkostningerne bliver ca. kr.
60.000 større end på synstidspunktet. Arbejdet bør
ikke opdeles ved udsættelse, hvorfor der anmodes om,
at der af de frie midler kan anvendes kr. 60.000, så
arbejdet kan laves under et. 
 
3. Indstilling: Menighedsrådet behandlede punktet
ved sit møde den 04. maj 2022 og godkendte
finansieringsforslaget således at:  Provstiet anmodes
om godkendelse af, at der af sognets frie midler i
2022 til ovenstående formål anvendes kr. 250.000,-."
 

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

Bilag:
Anmodning om brug af frie midler, Fremrykning af
anlægsarbejder synsudsat 2023 Vinderød Kirke

1)
For Kirkegården gives der accept for at der i 2022 kan
konverteres frie midler som ansøgt på i alt kr.
190.000.
I endeligt budget 2023 skal ovenstående
anlægsarbejde således ikke medtages.
 
2)
For Vinderød kirke gives der accept for at der kan
konverteres frie midler som ansøgt på i alt kr.
60.000.
Konverteringen skal fremgå af kirkekassens Styring
anlægsaktiviteter for 2022.



12 - Søborg MR - Ansøger mellemfinansiering og
konvertering af midler

Brev af 10-05-2022. Søborg MR fremsender
forespørgsel samt ansøger mellemfinansiering og
omplacering af midler til diverse projekter.
 
1. Nogle af de synsudsatte anlægsopgaver til 2023
skal finansieres af menighedsrådets frie midler. MR
forespørger om det vil være muligt at fremskynde
gennemførelsen af nogle af opgaverne til indeværende
år, hvis det viser sig hensigtsmæssigt?
 
2. Kalkning af kirkegårdsmuren har vist sig at blive
dyrere end det afsatte beløb (tilbud vedlagt). Der
forventes et restbeløb fra projekt 8016, ”Reparation
og maling kirketårn og våbenhus”, forventet kr.
30.000-35.000 i restbeløb. Der anmodes om at
restbeløbet må anvendes til at supplere det allerede
afsatte beløb på 60.000 til kalkning af
kirkegårdsmuren i 2022.
 
3. Etablering af varmepumpe i menighedshuset er ved
at være afsluttet. Ud af det afsatte beløb på kr.
295.861 til ”projekt 8105 Bg 26, udskiftning af
oliefyr” forventes et restbeløb på kr. 40.000-50.000.
Der anmodes om at hele eller en del af dette restbeløb
må anvendes til rådgivningsudgifter i forbindelse med
ny varmeforsyning i kirken (faktura vedlagt).
 
4. Der er indhentet tilbud på etablering af nye
støttemure og reparation af trapper. Valgte tilbud
omfatter udførelse af flere opgaver og er væsentlig
billigere end andet modtaget overslag. Imidlertid
overstiger beløbet de i indeværende år afsatte midler.
I 2023 er der bevilget yderligere kr. 100.000 til
støttemure i kampesten, såfremt det kan indeholdes i
ligningsbeløbet.
Der anmodes om at måtte mellemfinansiere udgiften
via opsparede midler på ”konto 638121, 3 projekter”
indtil de forventede anlægsmidler bevilges i 2023.

Støttemure i kampesten og reparation af
trapper
kr. 212.550,00 Udgift ifølge tilbud
Finansiering 
kr.   70.000,00 Reparation af trapper på
kirkegård 
kr. 100.000,00 Nye støttemure i kampesten
kr.   42.550,00 Mellemfinansiering fra ”konto
638121, 3 projekter”
I alt kr. 212.550,00

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

Bilag:

Ad. 1
Mulig fremskyndelse af anlægsopgaver.
Såfremt et projekt finansieres via frie midler, er det
muligt at fremskynde processen, dog under
forudsætning af at ældre projekter er udført, med
mindre særlige omstændigheder gør at et projektet
trækker ud.
MR skal i alle tilfælde sende ansøgning herom til PU.
 
Ad. 2
Konvertering af forventet restbeløb afvises.
Det afvises at projekt 8016 ”Reparation og maling
kirketårn og våbenhus” konverteres til projekt 8321
”Kalkning af kirkemur”.
Når projekt 8016 ”Reparation og maling kirketårn og
våbenhus”, er afsluttet, kan et evt. restbeløb
ansøges overført til frie midler via Styring-
Anlægsskema.
Et projekt kan ikke søges overført før projektet er
færdigt.
Et evt. behov i 2022 på projekt 8321 ”Kalkning af
kirkemur” kan ansøges dækket via MRs frie midler.
Generelt bør der altid indhentes min. 2
sammenlignelige tilbud på anlægsopgaver for at
sikre den bedste/billigste udførelse af opgaven.
 
Ad. 3
Konvertering af forventet restbeløb afvises.
Konvertering afvises.
Der kan ikke ansøges konvertering når projektet ikke
er afsluttet. MR kan fremsende ansøgning om brug
af MRs frie midler til projektet.
 
Ad. 4
Mellemfinansiering afvises.
Afvises.
Der er på B2022 bevilget kr. 100.000,00 til projekt
8306 ”Nye støttemure”,
ligeledes på B2022 kr. 70.000,00 til projekt 8311
”Reparation af trapper”,
samt yderligere kr. 100.000,00 i B2023 (såfremt
beløbet kan indeholdes i den forventede ligning).
Såfremt MR har brug for yderligere i forhold til det
allerede bevilgede i B2022, kan MR fremsende
ansøgning om brug af MRs frie midler til projektet. 
De fremsendte tilbud er ikke sammenlignelige – det
ene er baseret på kampesten, det andet på pigsten.
Det ene er med bortskaffelse af affald, det
andet ikke.
Det ene uden reparation af trappe, det andet med.
Det kan således blive noget dyrere af vælge det



Omplacering af midler, Søborg Kirkekasse,
provsti,kalkning,kirkegaardsmur,trapper,maj_2022,
Erik_andersen_kalkning, Faktura_Kamp_kirkevarme,
smidstrup_brolaegning,
Erik_andersen_kampestensmure

umiddelbart billigste tilbud. 
MR bedes endvidere oplyse til hvilke formål ”konto
638121, 3 projekter” er sat til anvendelse.

13 - Blistrup MR - Ansøger Etabl. af biodiversitet på
nye kirkegård

D. 12-05-2022. Blistrup MR fremsender
ansøgningsmateriale til indsendt Byggesag - Blistrup
Kirkegård - Etabl. af biodiversitet på nye kirkegård.
Projektet var egentlige tænkt som etablering af
rhododendronbed, men grundet mindre behov for
vanding og for samtidig at tilgodese biodiversitet,
ønskes i stedet et samlet område tilplantet med
vilde blomster.
 
D. 23-03-2022 har Blistrup indsendt ansøgning via
Byggesagsløsningen, men ikke samtidig orienteret
provstiet herom, og da Byggesagsløsningen er
fejlbehæftet for provstiets vedkommende (vi
modtager ikke ansøgningerne), er ansøgningen først
registreret hos provstiet d. 09-05-2022.
Blistrup oplyser at de ikke har modtaget et
kvitteringsnr. fra byggesagsløsningen.
 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Blistrup Kirkegård
- Etabl. af biodiversitet på nye kirkegård (2022 -
10820)

Bilag:
Blistrup MR; anlægsprojekt 15, brev til PU af 11.
marts 2022 med tilhørende bilag genfremsendt,
2022-03-11 brev til PU fra Blistrup MR vedrørende
anlægsprojekt 15, Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt
15, skitse over den nyeste del af Blistrup kirkegård
med det påtænkte område indtegnet, Bilag; Blistrup
MR, kirkegårdskonsulent Susanne Wagners
vejledende udtalelse af 11. oktober 2020, Bilag;
Blistrup MR, kirkegårdskonsulent Susanne Wagners
vejledende udtalelse af 12. maj 2022

Projektet behandles uden om byggesagsløsningen,
idet provstiudvalget er godkendelsesmyndigheden.
 
Tidligere bevilget synsopgave for etablering af
Rhododendronbed på Kirkegården kr. 64.000
godkendes anvendt til etablering af et samlet
område på den nye del af Blistrup kirkegård der
understøtter biodiversitet.
Etableringen skal ske under hensyntagen til
kirkegårdskonsulentens udtalelse af 12-05-2022 om
jord samt valg af blomsterblandinger.
 
 
 

14 - Blistrup MR - Ansøger Nedlæggelse af grussti på
kirkegård

D. 12-05-2022. Blistrup MR fremsender
ansøgningsmateriale til indsendt Byggesag - Blistrup
Kirkegård - Nedlæggelse af grussti.

Projektet behandles uden om byggesagsløsningen,
idet provstiudvalget er godkendelsesmyndigheden.
 
Provstiudvalget godkender ansøgning
om nedlæggelse af grussti på den nye del af Blistrup
kirkegård med finansiering via eksisterende



 
D. 23-03-2022 har Blistrup indsendt ansøgning via
Byggesagsløsningen, men ikke samtidig orienteret
provstiet herom, og da Byggesagsløsningen er
fejlbehæftet for provstiets vedkommende (vi
modtager ikke ansøgningerne), er ansøgningen først
registreret hos provstiet d. 09-05-2022.
Blistrup oplyser at de ikke har modtaget et
kvitteringsnr. fra byggesagsløsningen.
 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Blistrup Kirkegård
- Nedlæggelse af grussti (2022 - 10818)

Bilag:
Blistrup MR; anlægsprojekt 29, brev til PU af 11.
marts 2022 med tilhørende bilag genfremsendt,
2022-03-11 brev til PU fra Blistrup MR vedrørende
anlægsprojekt 29, Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt
29, skitse over den nyeste del af Blistrup kirkegård
med grusstien fremhævet, Bilag; Blistrup MR,
kirkegårdskonsulent Susanne Wagners vejledende
udtalelse af 11. oktober 2020, Bilag; Blistrup MR,
kirkegårdskonsulent Susanne Wagners vejledende
udtalelse af 12. maj 2022

anlægsbevilling på kr. 42.000, med henvisning til
nedenstående bilag.
 
Bilag: mail af 12-15-2022, Blistrup MR; anlægsprojekt
29, brev til PU af 11. marts 2022 med tilhørende
bilag, med vedlagt "Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt
29 skitse over den nyeste del af Blistrup kirkegård
med grusstien fremhævet".

15 - Blistrup MR - Ansøger flytning/fornyelse af
Trappe ml. Kirkegård og sognegård

D. 12-05-2022. Blistrup MR fremsender
ansøgningsmateriale til indsendt Byggesag - Blistrup
Kirkegård - Trappe ml. kirkegård og sognegård.
Menighedsrådet ønsker flytning/fornyelse af
trappen ml. kirkegården og sognegården.
 
D. 23-03-2022 har Blistrup indsendt ansøgning via
byggesagsløsningen, men ikke samtidig orienteret
provstiet herom, og da byggesagsløsningen er
fejlbehæftet for provstiets vedkommende (vi
modtager ikke ansøgningerne), er ansøgningen først
registreret hos provstiet d. 09-05-2022.
Blistrup oplyser at de ikke har modtaget et
kvitteringsnr. fra byggesagsløsningen.
 

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Blistrup Kirkegård
- Trappe ml. Kirkegård og sognegård (2022 - 10830)

Bilag:
Blistrup MR; anlægsprojekt 28, brev til PU af 11.

Idet der ikke foreligger en udtalelse fra
Nationalmuseet fremsendes Forprojekt for Byggesag
- Blistrup Kirkegård - Trappe ml. Kirkegård og
sognegård, til Stiftsøvrigheden med provstiudvalgets
anbefaling.
 
Når Stiftsøvrighedens svar foreligger, og den
endelige økonomi for projektet kendes,
genfremsendes ansøgningen tillige med revideret
finansieringsplan til provstiudvalgets behandling.



marts 2022 med tilhørende bilag genfremsendt,
2022-03-11 brev til PU fra Blistrup MR vedrørende
anlægsprojekt 28, Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt
28, erklæring omkring trappe og stensætninger,
Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt 28, kort og luftfoto
over kirkegårdens sydvestlige hjørne, Bilag; Blistrup
MR anlægsprojekt 28, Mangor & Nagels
projektbeskrivelse med relevant tekst fremhævet,
Bilag; Blistrup MR anlægsprojekt 28, Mangor &
Nagels tegning 1.102 (udsnit), Bilag; Blistrup MR
anlægsprojekt 28, Mangor & Nagels tegning 1.303,
Bilag; Blistrup MR, kirkegårdskonsulent Susanne
Wagners vejledende udtalelse af 11. oktober 2020,
Bilag; Blistrup MR, kirkegårdskonsulent Susanne
Wagners vejledende udtalelse af 12. maj 2022

16 - Blistrup MR - Byggesag - Ansøger Forsatsruder i
sakristi og mod nord i kirken

D. 12-05-2022. Blistrup MR fremsender
ansøgningsmateriale til indsendt Byggesag - Blistrup
Kirke - Forsatsruder i sakristi og mod nord.
 
D. 23-03-2022 har Blistrup indsendt ansøgning via
Byggesagsløsningen, men ikke samtidig orienteret
provstiet herom, og da Byggesagsløsningen er
fejlbehæftet for provstiets vedkommende (vi
modtager ikke ansøgningerne), er ansøgningen først
registreret hos provstiet d. 09-05-2022.
Blistrup oplyser at de ikke har modtaget et
kvitteringsnr. fra byggesagsløsningen.

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Blistrup Kirke -
Forsatsruder i sakristi og mod nord (2022 - 10823)

Bilag:
Blistrup MR; anlægsprojekt 24, brev til stiftet af 11.
marts 2022 med tilhørende bilag genfremsendt,
2022-03-11 brev til Helsingør Stift fra Blistrup MR
vedrørende anlægsprojekt 24, Bilag; Blistrup MR
anlægsprojekt 24, skitse over Blistrup Kirke, Bilag;
Blistrup MR anlægsprojekt 24, tegning fra Bøjsø døre
og vinduer; forsatsrude i kirkens sakristi, Bilag;
Blistrup MR anlægsprojekt 24, tegning fra Bøjsø døre
og vinduer; forsatsruder i kirkens nordvendte
vinduer, Bilag; Blistrup MR, referat fra
konsulentrunde den 10. september 2019

Ansøgningen returneres til menighedsrådet med
henvisning til Stiftets konsulentrundes referat af 10-
09-2019.
Det kan ikke anbefales at gå videre med dette
projekt, inden der er skabt vished for, at der ikke
opstår fugt problemer i kirken som følge af at der
opsættes forsatsvinduer.
 
Når menighedsrådet fremsender fornyet
ansøgning via Byggesagsløsningen, bedes dette
oplyst provstikontoret.

17 - Stiftets konsulentrunde efterår 2022 -
Ansøgning

Ansøgningen fremsendes til Helsingør Stift med
provstiudvalgets anbefaling. 



Mail af 13-05-2022. Græsted MR ønsker deltagelse
ved Helsingør Stifts konsulentrunde efterår 2022,
vedr. indvendig kalkning af Græsted kirke.

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

Bilag:
Ansøgning Konsulentrunde

18 - Stiftsrådsmøder

Orientering modtaget fra stiftsrådsrepræstentanten.

Sager:
Stiftsrådsmøder - Orientering fra
stiftsrådsrepræstentant - FRV (2021 - 16333)
Stiftsrådsmøder - Orientering fra
stiftsrådsrepræstentant - FRV (2021 - 16333)
PUs Honorarer og diæter - FRV (2021 - 32842)

Bilag:
Provstiets repræsentant i stiftsrådet, REV-stiftsråd
(002), Notat vedr. stiftsrådsmødet d. 10. februar,
St.møde 2, Stiftsrådsrepræsentanten - skal de have
diæter af PUK ved deltagelse på offentlige
budgetsamråd

Poul Erik Kandrup/provstiets stiftsrådsrepræsentant
inviteres til de årlige budgetsamråd i august, for her
at give et indlæg om stiftets arbejde i den forgangne
periode.
 
Referater fra Stiftsrådsmøder hentes fra stiftets
hjemmeside: https://www.xn--helsingrstift-
hnb.dk/stiftet/stiftsraadet/moeder-i-stiftsraadet
Kommende møder i stiftsrådet:
8. september 2022
17. november 2022
9. februar 2023
 

19 - 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)
Samarbejde Frederiksværk provsti -
Områdeorganistordningen i Gribskov kommune
(2018 - 17623)

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220331, Til
Omr.org.ordningen for udkast til ny vedtægt, Til

Baseret på det modtagne forslag omkring nye
vedtægter vil provsten sammen med et PU medlem
inviterer medlemmer af Områdeorganistordningen
til en drøftelse af nye vedtægter.

https://www.xn--helsingrstift-hnb.dk/stiftet/stiftsraadet/moeder-i-stiftsraadet
https://www.helsing�rstift.dk/stiftet/stiftsraadet/moeder-i-stiftsraadet


formanden for Områdeorganistordningen for udkast
til ny vedtægt senest 22. april 2022, Forslag til
vedtægtsændringer for Områdeorganistordningen,
Vedtægter for område organist ordningen

20 - Blistrup MR - Kirkegårdskonsulents besigtigelse
af præstegårdshaven

Orienteringspunkt:
 
D. 05-05-2022. Helsingør Stift fremsender
kirkegårdskonsulentens udtalelse fra besigtigelse af
Blistrup præstegårdshave d. 19-04-2022.
Bestigelsen vedrørte primært udtynding og
udvisning af træer i haven.
 
Der er ingen igangværende sag hos provstiet.
 

Sager:
Blistrup præstegård - Udtynding i præstegårdshaven
(2022 - 15813)

Bilag:
BLISTRUP PRÆSTEGÅRDSHAVE. Vejledende udtalelse
vedr præstegårdshaven, Blistrup præstegårdshave.
Vejledende udtalelse pages

Taget til efterretning. 

21 - Eventuelt

 

1)
PU mødet planlagt til 28. juni flyttes til tirsdag d. 21.
juni.
 
2)
Kirke.dk har tilbudt provstiudvalget 4 ugers gratis
prøve.
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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)

Sophie Juel (Frederiksværk Provsti)
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