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LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske
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Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

 
Punkt 9 og 10 er lukkede punkter, hvorfor disse ikke kan ses på den offentlige version af referat.
 
Til mødet var indkaldt suppleanter/stedfortrædere:
Tove Madsen, Lis Asmussen og Svend-Erik Nielsen

Mødepunkt Referat

1 - MR kvaratalsrapporter 1. kvt. 2022

Til behandling, Kirkekassernes kvartalsrapporter for
2. kvartal 2021, samt Områdeorganistordningen og
Kirke-skoletjenesten.
 
(Kvartalsrapporter m.v. fremsendes på separat mail
til provstiudvalget.)
 
Uddrag fra:
VEJ nr 10205 af 30/11/2016. Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.
5.2. Bogholderi og rapportering
 ...... Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er
sammenholdt med budgettet, fremsendes til
menighedsrådet/provstiudvalget så betids, at
rådet/udvalget senest 2 måneder efter kvartalets
udløb kan behandle kvartalsrapporten på et
menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde.
Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende
til regnskabsskemaets oversigtsdel. Et eksemplar af
kvartalsrapporten sendes til
provstiudvalget/stiftsøvrigheden senest 2 måneder
efter kvartalets udløb.
Provstiudvalget/stiftsøvrigheden kan beslutte at
sende et eksemplar af kvartalsrapporten til

Ingen bemærkninger.
 
Dog vil det være ønskværdigt, at større divergenser
fra budget til regnskab forklares af menighedsrådet
ved fremsendelsen til provstiet.
 



provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne
grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens
forvaltningstilsyn og provstirevisors
forvaltningsrevision.

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

Bilag:
Aktdokument

2 - Syn 2022 - Efterbehandling

Tibirke MR:
Mail af 25-05-2022. Tibirke MR fremsender tidligere
modtagne skrivelse af 30-03-2022 med listede
renoveringsarbejder for kirkens inventar behandlet
på PU mødet 31-03-2022, samt en ny version af
Oversigtsskema til synssager, hvorpå nu fremgår de
listede renoveringsarbejder fordelt over 3 år. 
 
Info. til behandlingen:
- På PU mødet 31-03-2022 var ej
modtaget synsrapport og Oversigtsskema til
synssager. MR havde aftenen inden fremsendt
skrivelsen af 30-03-2022 med listede
renoveringsarbejder for kirkens inventar, samt tilbud
fra Nationalmuseet, der derfor ikke kunne blive
behandlet på mødet, idet PU-medlemmer skal have
dagsorden-materiale til gennemsyn en uge inden PU
mødet. MR blev da bedt om fremsendelse af
synsrapport m.v. til næste PU møde.
- På PU mødet 26-04-2022 var
renoveringsarbejderne ej medtaget på synsrapport
eller Oversigtsskema til synssager der blev
behandlet.
- Nu behandles nyt Oversigtsskema til synssager,
hvorpå også fremgår de listede renoveringsarbejder
fordelt over 3 år. 
 
 
Søborg MR:
Mail af 01-06-2022. Søborg MR fremsender plan for
etablering af skovkirkegård, som ønsket ved PUs
gennemgang af synsrapporter.
 
Info. til behandlingen:
Fra PU mødet 31-03-2022. 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, udsættes projektet.

 
Tibirke MR:
Til synsrapport/oversigtsskema 2022
godkendes tilføjet:
kr. 293.138 Renovering af middelalder altertavle
kr. 85.150 Renovering af prædikestol
I alt kr. 378.288
 
Vedr. Renovering af middelalder altertavle
PU indstiller at Tibirke MR søger om at få frigivet
Kirke- og præsteembedskapitaler kr. 293.138 til at
dække renovering af middelalder altertavle, da PU
vurderer at dette er et blivende arbejde der kommer
kirken til gode.
Såfremt det viser sig at en ansøgning om frigivelse af
Kirke- og præsteembedskapitaler bliver afvist, kan
Tibirke i 2023 ansøge PU om et likviditetslån, så
arbejdet under alle omstændigheder kan planlægges
igangsat i 2023.
 
Vedr. Renovering af prædikestol, kr. 85.150
Ovenstående medtages såfremt det kan indeholdes i
ligningen for 2023.
 
Søborg MR:
Synsnr. 2 - Udvikling af skovkirkegård m. fokus på
biodiversitet - godkendes med kr. 150,000 som
ansøgt.
 
Det skal bemærkes at eventuelle yderligere midler til
denne synsopgave anses at skulle dækket over
Søborg kirkekasses drift.
 



Sager:
Syn FRV 2022 (2022 - 7467)
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)
Syn FRV 2022 (2022 - 7467)

Bilag:
Fremsendelse af synsskema ifm. budget, 2022
Tibirke_Kirke_Sognekode_7394-Skema_synssager,
20220330 Tibirke Sogn Menighedsråd_synsrapport
20220310, Plan for etablering af
skovbegravelsesplads på Søborg Kirkegård,
provsti,skovkirkegaard,maj_2022

3 - Tibirke MR - Ansøger midler til undersøgelse af
jordbundsforhold

Mail af 24-03-2022. Tibirke MR ansøger midler til
undersøgelse af jordbundsforhold. Ønsket beløb
fremgår ikke.
 
Ansøgningstekst:
"Emne: Ansøgning om bistand ifm. konsulentrunde
Bilag: 
8 stk. foto
Hermed ansøges der om midler til at få foretaget en
undersøgelse af tilstanden af jordbundsforholdene
omkring koret i Tibirke Kirke.

Baggrunden er, at der i forbindelse med det årlige
kirkesyn, der i henhold til § 24 i lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde af 1. september 2016,
blev gennemført den 23. februar 2022, kunne
konstateres en række revnedannelser i mur, samt
hvælvinger over kirken. Disse revner var også synlige
i forbindelse med kirkesynet i 2021, men blev kalket
over i forbindelse med den indvendige kirkekalkning
senere på året.

Det bekymrende er, at nu er disse revner
genopstået, hvilket er en indikation af, at murværket
bevæger sig. Selvom revnerne er små, er de
signifikante, og vores bygningskyndige, Ole
Lehrmann, var af den klare holdning, at de skulle
undersøges nærmere.

Det hører med til det samlede billede, at terrænet
skråner kraftigt mod øst. Selvom skråningerne er
bevokset med græs, kan det ikke udelukkes, at der
finder en langsom erodering sted, der inden for den
nærmeste årrække kan forårsage alvorlige skader på
bygningen.

Da provstiet stadigvæk ikke har modtaget en konkret
ansøgning med beløb udsættes punktet.
 
Det anbefales dog at man på den kommende
konsulentrunde med stiftet, eventuelt udført som
særopgave, tager stilling til risikoen for
sætningsskader og på basis heraf vurderer om en
jordbundsundersøgelse anses som en haste opgave.
 
En jordbundsundersøgelse kan finansieres via brug
af MRs frie midler. Dette kan gøres dersom MR
fremsender ansøgning herom med konkret angivelse
af beløb.



Ideelt set, kunne en indledende besigtigelse
gennemføres i forbindelse med den almene
konsulentrunde den 30. marts 2022, men hvis dette
er for med kort frist, har Nationalmuseets
medarbejdere tilkendegivet over for mig, at det kan
afholdes ad hoc efter nærmere aftale."
 
 
Info:
- Ansøgning til Stiftets konsulentrunde blev
behandlet på PU mødet d. 31-03-2022.
- Der er ikke anført beløb på fremsendt materiale
ifm. denne ansøgning eller modtagne materiale ifm.
syn.
- Revnerne har mindst været under opsyn de sidste
10 år iflg. årenes synsrapporter.
 
- D. 25-05-2022 er sendt mail til Tibirke MR for
oplysning om beløb der ansøges om, i fald
jordbundsundersøgelsen ønskes udført i 2022. Svar
afventes.
 
 

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

Bilag:
Ansøgninger, 20220324
Tibirke_Sogn_Menighedsråd-
Ansøgning_om_konsulentrunde_20220330,
Aktdokument

4 - Torup MR - Ansøger mer-bevilling til udvendig
kalkning af Torup kirke

Brev af 12-06-2022 (mail af 13-06-2022). Torup MR
Ansøger mer-bevilling til udvendig kalkning af Torup
kirke. Der ansøges kr. 140.000 ud over de allerede
bevilgede kr. 160.000 fra budget 2021.
 
Ansøgningstekst:
"Torup Sogn – ansøgning om udvidelse af midler til
anlægsopgave.
Der er opstået et problem i forhold til
anlægskontoen for ”TOK udv. kalkning inkl. spejle og
tårn”, den blev tilbage i 2019 prissat til 160.000 kr.,
nu hvor vi vil gå i gang med opgaven ligger det

Der bevilges likviditetslån på kr. 140.000 til "TOK udv.
kalkning inkl. spejle og tårn", med tilbagebetaling
senest december 2023.
Beløbet overføres til kirkekassens bank konto.
 
Mer-bevillingen skal fremgå af endeligt budget 2023.
 
Der bedes fremsendt dokumentation for indhentede
tilbud.
 
Menighedsrådet bedes desuden sørge for at alle
anlægsarbejder, nye som gamle, der endnu ikke er
afsluttet, fremgår af bilag 3 på endeligt budget 2023.



billigste af de indhentede tilbud på 298.000 kroner.
Vi har afventet rapport fra Statens Kalkningstjeneste
som vi først har fået her i foråret.
Jeg vil derfor ansøge om at anlægsrammen for
opgaven udvides med 140.000.
Sagen var dagsordenen på Menighedsrådsmødet
den 25. maj 2022 under punkt 3."

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

Bilag:
Torup Sogn - Ansøgning til Provstiudvalget,
Ansøgning om udvidelse af midler på anlægsopgave.

5 - Mårum MR - Ansøger salg af værdipapirer

D. 08-06-2022. Mårum MR ansøger salg af MRs frie
midler sat i værdipapirer.
 
Ansøgningstekst:
 
Ansøgning om godkendelse til at salg af værdipapirer
I 2023 falder indtægterne på konto 4010 118012
vedrørende hjemfald af gravstedskapital med
100.000 kr. i forhold til 2022, for igen at stige med
90.000 kr. i 2024 ifølge prognosen i GIAS.
Der er således tale om et enkelt års udsving, som der
imidlertid ikke er kontante frie midler til at dække.
Samtidigt må det anses for både urealistisk og
uansvarligt at søge at dække dette udsving i
indtægterne ind gennem driftsbesparelser i 2023
(der vil være tale om massive besparelser med svære
konsekvenser) - blandt andet fordi besparelserne
kun vil skulle være midlertidige.
På den baggrund søger Mårum Menighedsråd om
provstiudvalgets godkendelse af et salg for 100.000
kr. af Mårum Sogns værdipapirbeholdning vedr. frie
midler, der pr. 31.12 2021 androg 408.778,69 kr.

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

Bilag:
Ansøgning om godkendelse af salg af værdipapirer,
Ansøgning om salg af værdipapirer

Menighedsrådet bedes realisere/sælge den del af
værdipapirbeholdningen der er nødvendig, og
meddele PU provenuet heraf senest d. 01-11-2022.
Dette provenue overføres til MRs frie midler i 2022
med henblik på brug af frie midler kr. 100.000 i
driftsbudget 2023.
 
Bevilling af brug af MRs frie midler som anført
herover godkendes hermed.

6 - Folkekirkens Familiestøtte - Introduktion til evt.
medejerskab

Da der kun er modtaget 3 svar på dette fra de
enkelte sogne, og de alle er imod at indgå i et



D. 07-04-2022 udsendte provstiet mail til
menighedsrådene med materiale til behandling på
MR-møde og svar senest ultimo maj
vedr. Folkekirkens Familiestøtte.
 
Menighedsrådenes tilkendegivelser er til
behandling. 
 

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

Bilag:
Til MR, Materiale til behandling på MR-møde og svar
senest ultimo maj - Folkekirkens Familiestøtte,
Delreferat fra møde PU FRV 20220331, Vedr_ de
indledende budgetforberedelser_, Information om
FF til provstier og menighedsråd_marts 2022

medejerskab, indstiller PU at forslaget forkastes på
det kommende offentlige budgetsamråd.

7 - Energigennemgang udvalgte bygninger

Energitjenestens tilbagemeldinger efter
energigennemgang af udvalgte kirker, sognegårde og
præstegårde, m.v.
 
 

Sager:
Energigennemgang udvalgte bygninger 2022 FRV
(2022 - 6330)

Bilag:
Tidsplan for energigennemgange, Frederiksværk
Provsti

På basis af de modtagne rapporter og det forventede
investeringsbehov til omlægning og optimering af de
enkelte bygningers opvarmningsform, besluttes det
at fastholde de i PUK budget 2023 allerede
foreslåede budgetbeløb på henholdsvis kr. 5.000.000
for Gribskov, og kr. 3.600.000 for Halsnæs.
 
Det besluttes samtidig at PUs bygningssagkyndige
indsættes i sagen med henblik på, at denne
fremadrettet kan drive dette initiativ fra PUs side.
Det vil herunder blive vurderet om det giver mening
eventuelt at køre hele eller dele af disse projekter
som en udbudssag.
 
De MR der har en kirke som er omfattet af denne
ordning, bedes ansøge om at deres kirke kommer
med på Stiftets konsulentrunde i efteråret med
henblik på at diskutere de foreslåede ændringer til
opvarmning, og indhente stiftets kommentarer
inden det egentlige arbejde med projektering af
arbejdet påbegyndes.
 
Det skal bemærkes at menighedsråd der har andre
bygninger/kirker der har behov for energirenovering
også kan ansøge provstiudvalget om midler fra
denne ordning.
 
Da beløbene i PUK budgettet skal afsættes på en
mellemregnings konto til fælles udvikling i provstiet,
vil dette komme til afstemning på de kommende
offentlige budgetsamråd i august.



Materiale udsendes snarest.
Menighedsrådene bedes inden de offentlige
budgetsamråd have behandlet afsættelse af
beløbene mhp. bemyndigelse til afstemningen.

8 - Områdeorganistordningen

Evt. nyt om regnskab, budget, bogføring, vedtægt

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220524

Områdeorganistordningens fællesråd har udarbejdet
ny vedtægt.
 
Det besluttes at dersom alle MR i Gribskov tiltræder
de nye vedtægter der er baseret på samme model
som for Kirke-skoletjenesten/KST, vil PU sørge for
bogføring og aflæggelse af regnskab efter samme
model som for KST.
 
Områdeorganistordningens budget vil herefter indgå
som et eget formål i PUK budget ligesom KST.
 
På det kommende offentlige budgetsamråd i august
vil ny vedtægt være til afstemning.
Materiale udsendes snarest.
Menighedsrådene bedes inden det offentlige
budgetsamråd have behandlet vedtægten mhp.
bemyndigelse til afstemningen.

11 - MR Budget 2023

Behandling af kirkekassernes foreløbige budgetter
for 2023, afleveret til provstiet fra Økonomiportalen.
Deadline for aflevering var 8. juni 2022.
 
Derudover behandles foreløbigt budget for
Områdeorganistordningen og Kirke-skoletjenesten.
 
Oversigt over Foreløbigt budget 2022 gennemgås.
(bilag udsendes på separat mail)
 
Eventuelle modtagne prognoser.
 
Vedr. Tibirke MR:
Der skal tages højde for evt. yderligere arbejder der
medtages i 2023, ifm. nyt oversigtsskema til
synssager, der behandles på andet punkt på
denne dagsorden.

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Fremsendelse af synsskema ifm. budget

Foreløbige budgetter gennemgået med
nedenstående ændringer og bemærkninger såfremt
beløbene kan indeholdes i ligningen.

Menighedsrådene bedes være opmærksomme på, at
nedenstående kommentarer til de foreløbige
budgetters ønsker er baseret på:
- de af provstiudvalget udmeldte beslutninger jvf.
tidligere referat/-er fra behandling af
synsrapporterne.
- dette mødes rettelser til tidligere behandling af
synsrapporter.
- beslutninger fra behandling af separate
ansøgninger om midler.
- provstiudvalgets arbejde med at få kirkekassernes
driftsbudgetter ensartede via +/- reguleringer på
baggrund af Vardemodellens forslag.
 
Generelt:
Menighedsrådene skal huske at anføre alle ej
afsluttede anlægsarbejder og opsparinger på bilag 3 i
endeligt budget.
 
 
Annisse MR:
Anlægsønsker skulle have været anført på bilag 7
med finansiering via konvertering af frie midler jf.
bilag 1.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 62.744,00 i



energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Blistrup MR:
Anlægsønsker skulle have været anført på bilag 7.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 116.158,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Esbønderup MR:
3 anlægsønsker som fremgår af Oversigtsskema til
syn, skulle have været anført på bilag 7 med
finansiering via konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Projektbeskrivelse på bilag 7 skulle have været den
samme som på Oversigtsskema til syn.
Anlægsønsker henvist til hørende under drift skulle
ikke have været anført på bilag 7.
Anlægsønske Bjælke/Spær i tårn kr. 120.000,00 på
bilag afvises. Denne står ligeledes på bilag 3 og er på
B2022.
 
Gilleleje MR:
Merudgiftsønske i foreløbig driftsramme kr.
150.000,00 til videreførelse af regnskabsfører
afvises.
Anlægsønsker fra Oversigtsskema syn skulle have
været anført på bilag 7 med finansiering via
konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Til Ny printer sognegård godkendes der yderligere kr.
68.000.
Til Tagrender kirkebygning godkendes der kr.
130.000, som tillæg til tidligere B2022.
Renovering af skovkirkegård afvises kr. 75.000.
El-ladestander afvises kr. 75.000, idet samlet behov
for provstiet først skal klarlægges.
Anskaffelse af IT afvises kr. 50.000.
 
Græsted MR:
Anlægsønsker fra Oversigtsskema Syn skulle have
været anført på bilag 7 med finansiering via
konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Puljemidler driftsramme til diverse formål, står på
konto 638142 og er en del af de frie midler, og skal
ikke fremgå af bilag 3 som et anlæg.
 
Helsinge MR:
Bilag 6 – Budgetteret ønske om permanent
forhøjelse af driftsramme til generelle pris- og
lønstigninger kr. 100.000,00 afvises. 
Bilag 6 – Ønske om lokalfinansieret præst kr.
300.000,00 afvises (se punkt 10 på dagsorden).
Bilag 6 – Permanent forhøjelse af driftsramme til
Babysalmesang kr. 15.000 afvises.
Foreløbig driftsramme er ved udmelding tillagt kr.
235.000,00 i Vardemodel.



Endelig ligning vil blive tillagt kr. 110.166,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Mårum MR:
Bilag 7 Nyt tag kapel kr. 250.000,00 afvist, på
Oversigtsskema står denne på i 2024 og er altså ikke
med i B2023 jf. PU’s beslutning af 31/3-22.
Der skal budgetteres med underskud kr. 105.000,00
som finansieres via frie midler og ikke med
kursgevinst.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 65.333,00 i
energitilskud som engangsbevilling  i driften.
 
Ramløse MR:
Anlægsønsker skulle have været anført på bilag 7.
Anlægsønsker som finansieres via frie midler skulle
ligeledes have været anført på bilag 7 med
finansiering via konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 121.036 i
energitilskud som engangsbevilling  i driften.
 
Søborg MR inkl. Områdeorganistordningen:
Områdeorganistordningen - vil i endelig ligning blive
fratrukket kr. 164.562 jf. PU’s beslutning af 31/3
2022.
Søborg – Anlægsønsker brug af frie midler skulle
have været anført på bilag 7 med finansiering via
konvertering af frie midler jf. bilag 1 og ikke på bilag
6, som merudgiftsønske til drift.
Støttemure i kampesten kr. 100.000,00 afvises, idet
der på B2022 er bevilget kr. 100.000,00. Endelig
ligning vil blive tillagt kr. 119.442,00 i energitilskud
som engangsbevilling i driften.
 
Tibirke MR:
Yderligere anlægsønsker som ikke fremgår af
Oversigtsskema fra syn i alt kr. 378.288 behandles
under punkt 2.
Prædikestol kr. 85.150 godkendes (behandlet under
punkt 2). 
Altertavle kr. 293.138 afvises (behandlet under punkt
2).
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 61.850,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Valby MR:
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 28.925,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Vejby MR:
Endelig ligning vil blive fratrukket kr. 2.200.000,00 og
der skal således budgetteres med brug af frie midler
via konvertering.



Projekter som er afsynet og konverteret til frie
midler skal ikke fremgå af bilag 3. PU’s beslutninger
af 25/1-22 samt 22/2-22.
 
Villingerød MR:
Anlægsønske skulle have været anført på bilag 7 med
finansiering via konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 32.194,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Frederiksværk-Vinderød MR:
Bilag 7 side 20 og 21 er konverteret brug af frie
midler i 2022 og skal ikke fremgå af B2023 PU 24/5-
22.
Bilag 7, Styning og beskæring af store træer, og
Udskiftning af buskbom planter, skal fremgå som
finansiering via konvertering af frie midler jf. bilag 1.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 35.840,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Kregme MR:
Anlægsønsker brug af frie midler skulle have været
anført på bilag 7 med finansiering via konvertering
af frie midler jf. bilag 1 og ikke på bilag 6.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 20.603,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Melby MR:
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 111.589,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.
 
Torup MR:
Forprojekter til energirenovering bilag 7 skal
finansieres via frie midler jf. bilag 1 PU 31/3-22.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 249.276,00 i
energitilskud som engangsbev. i driften.
Udvendig kalkning kirken, kr. 140.000
godkendes som tillægsbevilling til kr. 160.000 fra
B2021.
 
Ølsted MR:
Anlægsønsker som er henvist til hørende under drift,
skulle ikke have været anført på bilag 7.
Forprojekt energirenovering kr. 120.000,00
manglede anført på bilag 7.
Endelig ligning vil blive tillagt kr. 103.781,00 i
energitilskud som engangsbevilling i driften.

12 - Kirke-skoletjenesten - Revideret vedtægt

D. 08-06-2022. Kirke-skoletjenesten fremsender
revideret vedtægt, i første omgang godkendt af
bestyrelsen.

Vedtægtsændringer godkendt af PU. Det indstilles at
vedtægtsændringer sættes til afstemning i
forbindelse med budgetsamrådene i august.



Iflg. §29 kan vedtægtsændringer foretages på
repræsentantskabsmøder, hvor mindst 2/3 af
repræsentantskabsmedlemmerne er til stede.

Sager:
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-
skoletjenesten (2019 - 19031)
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-
skoletjenesten (2019 - 19031)

Bilag:
revideret vedtægt, kirke-skoletjenesten i
Frederiksværk provsti, Vedtægt for samarbejde
mellem menighedsråd i Frederiksværk provsti 3.
revision 2022, rettelser i skoletjenestens vedtægt

13 - Forberedelse til de Offentlige budgetsamråd

Forberedelse af diverse punkter til de Offentlige
budgetsamråd.
 
Til beslutning på budgetsamrådene:
- Folkekirkens Familiestøtte (MR blev primo
april bedt tilkendegive til provstiet om ønske eller
ej.)
- Fortsættelse af LM-personalekonsulentaftalen
 
Anden info:
- Revideret vedtægt for Kirke-skoletjenesten er klar
til vedtagelse/er vedtaget.
- Revideret/ny vedtægt for
Områdeorganistordningen er under udarbejdelse.
 
(ingen bilag)

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2022-1812

Oplæg til dagsorden gennemgået og godkendt.
 
 
 

14 - Melby MR - Ansøger §7a, stk. 2 ifm. udgifter til
vikar

 

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

Bilag:

Bevilges som anført for perioden 1.-22. april, kr.
29.108,90, med fradrag af dagpengerefusion kr.
8.109,00, i alt kr. 20.999,90 hvilket beløb overføres til
Kirkekassen. 



Ansøgning til PU, Ansøgning til PU - løn vikar_II

15 - Esbønderup MR - Uforudset rep. af
menighedsrådshusets tag

Mail af 14-05-2022. Esbønderup MR fremsender mail
om overskredet budget 2022 grundet udført
reparation af utæt tag på menighedsrådshuset. Der
er vedlagt faktura for udført reparation på kr.
70.573,28.

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

Bilag:
Regning, Faktura_31541

Der godkendes finansiering via MRs frie midler, kr.
70.573,28, som ansøgt.

16 - Kregme MR - Salg af jordstykke

Brev af 09-06-2022. Kregme MR ansøger salg af
jordstykke.
 
Uddrag fra ansøgning:
"Kregme Menighedsråd er blevet kontakter af
Nybolig Frederiksværk vedrørende et jordstykke,
formentlig en stump af tidligere vej, hvor Kregme
Menighedsråd er registreret som ejer og Halsnæs
Kommune som administrator (bilag med
tingbogsattest vedhæftet). Jordstykket er på 26 kvm.
og der er ikke vejadgang til det."

Sager:
Kregme MR - Salg af jordstykke 26kvm (2022 - 19183)

Bilag:
Salg af jordstykke, Vurdering af matr. 49 c Kregme
by, Kregme, SV: Hillerødvej 119B 3300
Frederiksværk, VS: SV: Hillerødvej 119B 3300
Frederiksværk, tingbog, BBR på matrikel 49c, Kregme
ref 20220510, PU salg af jordstykke

Provstiet er positivt indstillet overfor et salg af
nævnte matrikel.
Det skal dog bemærkes at værdien af grundstykket
for køber er væsentligt større, hvorfor en salgspris på
kr. 1 ikke kan tiltrædes.
 
MR bedes indhente et tilbud fra køber der
modsvarer kvm-prisen for området.
 
Købskontrakt skal fremsendes til godkendelse af
provstiudvalget inden salg kan gennemføres.
 
Lis Asmussen deltog ikke under behandlingen.

17 - Stiftets konsulentrunde - Ansøgning

Brev af 26-05-2022. Valby MR ønsker deltagelse på
Stiftets konsulentrunde i november 2022.
 
Ansøgningstekst:
"I Valby Sogn har vi dieselfyr til opvarmning af kirken
og mandskabsrum, så derfor skal vi i gang med

Fremsendes med provstiudvalgets anbefaling til
Helsingør stift. 



projekt energirenovering.
Vi vil gerne med i konsulentrunden den 22. og 23.
november 2022, så vi kan få noget vejledning i
hvordan vi griber det an. Om det skal være en
udskiftning til luft til vand varmepumpe."
 

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

Bilag:
Projekt ansøgning til konsulentrunde den 22. og 23.
nov. 2022, Konsulentrunde den 22. og 23. nov. 2022
Projektansøgning

18 - Opdaterede kirkegårdsvedtægter

Modtagne kirkegårdsvedtægter skulle have været til
behandling/godkendelse.
 
Grundet stor dagsorden, flyttes punktet endnu en
gang, og vil blive behandlet på september mødet.

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

Bilag:
Til MR og mr-formænd For opdatering af
kirkegårdenes vedtægter

Udsættes til PU mødet i september.

19 - PUK Regnskabsinstruks - Opdatering

PUK regnskabsinstruks skal opdateres.

Sager:
Regnskabsinstruks PUK 2022 - FRV (2022 - 19311)

Bilag:
2022 PUK Regnskabsinstruks inkl. bilag - pr. 21-06-
2022 - UDKAST

Godkendes.

20 - Nyt provstikontor

NOTAT fra mødet om nyt Provstikontor d. 31-05-
2022.

Sager:
Provstikontoret FRV - Nyt provstikontor - anvendelse

Det besluttes at følge udvalgets indstilling.



behov beliggenhed (2022 - 18733)

Bilag:
NOTAT fra møde om nyt Provstikontor tirsdag den 31
maj 2022

21 - Fra Stift - Kirkegårdskonsulents udtalelse vedr.
areal med navneplader i græs på Tibirke kirkegård

Orienteringspunkt:
 
D. 17-05-2022. Helsingør Stift
fremsender Kirkegårdskonsulents vejledende
udtalelse vedr. etablering af areal med navneplader i
græs på Tibirke kirkegård.

Sager:
Fra Stift, Kirkegårdskonsulents vejl. udt. vedr
etablering af areal med navneplader i græs Tibirke
kirkegård (2022 - 17306)

Bilag:
TIBIRKE KIRKEGÅRD. Vejledende udtalelse vedr
etablering af areal med navneplader i græs, Tibirke
kirkegård. Vejledende udtalelse vedr etablering af
areal til navneplader i plæne pages k

Taget til efterretning

22 - Eventuelt

 

Jyske Bank køber Handelsbanken i Danmark.
Lige nu afventes myndighedernes godkendelse.
Jyske Bank forventer, at handlen bliver afsluttet
inden udgangen af året.
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Carl Frederik Bruun Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Sophie Juel (Frederiksværk Provsti)
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