
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220906 - d. 06-09-2022 kl. 18:00 til 21:15

Deltagere: Sophie Juel, Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Inge Askgaard, Mikael Juul
Erthmann, Svend Erik Nielsen
Afbud: Else Rosenlund Korsholm

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 - Nyt PU medlem

Som tidligere udmeldt har provstiudvalget i juli
mistet Per Spindler Løth.
Som 1. stedfortræder, er Svend Erik Nielsen indtrådt
i Frederiksværk provstiudvalg.
 
(ingen bilag)

Sager:
Ændringer i provstiudvalget FRV - perioden 2021-
2025 (2022 - 22188)

Bilag:
Aktdokument

Svend Erik Nielsen blev budt velkommen som
fuldgyldigt medlem.
 

2 - Valg af PU repræsentant til bestyrelsen i Kirke-
skoletjenesten

Som følge af den ændrede vedtægt for Kirke-
skoletjenesten skal vælges en PU repræsentant til
bestyrelsen.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

 Annelise Bech blev valgt som Provstiets
repræsentant for bestyrelsen.



3 - Budget 2023 - Fastlæggelse af ligning

1) Kirkekassernes ligning for 2023 fastlægges.
 
 
2) PUK ligning for 2023 fastlægges.
 
 
(Materiale udsendes separat)

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220823

1) Kirkekassernes ligning for 2023:
 
Ligningen ønskes fastholdt på 0,85% for både
Halsnæs og Gribskov kommuner.
 
Senest d. 15. september udmeldes den endelige
ligning til hhv. kirkekasserne, Halsnæs Kommune og
Gribskov Kommune.
 
Vigtigt for menighedsrådene/regnskabsførerne:
Sammen med hver kirkekasses endelig ligning,
der udmeldes på Økonomiportalen, vil hvert
menighedsråd/kirkekasse kunne se de enkelte
fradrag og/eller tillæg, samt provstiudvalgets evt.
bemærkninger, hvilke der skal være taget højde for
i Endeligt budget.
 
Menighedsrådene skal huske at anføre alle ej
afsluttede anlægsarbejder og opsparinger på bilag 3 i
endeligt budget.
De endelige budgetter afleveres iht. Økonomisk
tidsplan senest d. 15. november fra Økonomiportalen.
 
Endelig ligning er på baggrund af:
- årlig justering i driften som følge af Vardemodellen.
- udmeldte beslutninger jvf. tidligere referat/-er fra
behandling af synsrapporterne.
- beslutninger fra behandling af de foreløbige
budgetter.
- beslutninger fra behandling af separate
ansøgninger om midler.
- éngangsbevilling af energitilskud.
- yderligere ligning til drift sfa. prognoser (fordelt via
Vardemodellen)
- tillæg til ekstraordinære afdrag på/indfrielse af
stiftsmiddellån
 
 
Nedsættelse/indfrielse af stiftsmiddellån i Halsnæs.
Som følge af sidste prognose for ligningsområde
Halsnæs er prioriteret ekstraordinære afdrag
på/indfrielse af stiftsmiddellån.
 
Kregme kirkekasse:
kr. 600.000 Kregme lån 7399-1, ekstraordinært
afdrag
Dokumentation for betaling af ekstraordinært
afdrag bedes fremsendt til provstiet senest
december 2023.
 
Melby kirkekasse:
kr. 100.000 Melby lån 7402-2, indfrielse



Dokumentation for indfrielse bedes fremsendt til
provstiet senest december 2023.
 
Torup kirkekasse:
kr. 756.000 Torup lån 7408-4, indfrielse
Dokumentation for indfrielse bedes fremsendt til
provstiet senest december 2023.
 
 
 
Indfrielse af stiftsmiddellån i Gribskov.
Som følge af sidste prognose for ligningsområde
Gribskov er prioriteret nedsættelse/indfrielse af
stiftsmiddellån:
 
Gilleleje kirkekasse:
kr. 383.000 Gilleleje lån 209044, indfrielse
Dokumentation for indfrielse bedes fremsendt til
provstiet senest december 2023.
 
Helsinge kirkekasse:
kr. 521.000 Helsinge lån 7434-2, indfrielse
Dokumentation for indfrielse bedes fremsendt til
provstiet senest december 2023.
Sophie Juul og Ejvind Hartmund deltog ikke ved
behandlingen
 
Villingerød kirkekasse:
kr. 314.000 lån 9243-1, indfrielse
Dokumentation for indfrielse bedes fremsendt til
provstiet senest december 2023.
 
 
 
2) PUK ligning for 2023 - inkl. Kirke-skoletjenesten
og Områdeorganistordningen:
På budgetsamrådene d. 23. og 25. august blev
vedtaget oprettelse af mellemregningskonti til Fælles
udvikling i provstiet, mhp.
Energirenovering/Energioptimering.
 
Der afsættes:
kr. 3.600.000 til anvendelse i Halsnæs
kr. 5.000.000 til anvendelse i Gribskov
 
Områdeorganistordningen
Områdeorganistordningens indarbejdelse af budget
flyttes, iht. vedtagelse på de offentlige budgetsamråd i
2022, fra Søborg kirkekasse over til  at indeholdes
i PUK-budgettet.
 
Der vil fremadrettet løbende på de Offentlige
budgetsamråd være "Opfølgning på
Energirenovering" på dagsorden.



 

4 - PUK kvartalsrapport 2. kvt. 2022

Til behandling og godkendelse PUK kvartalsrapport
2. kvt. 2022
(Materiale udsendes separat)
 
Til Orientering:
Mail af 25-07-2022, Helsingør Stift godkender PUK
kvartalsrapport 1. kvt. 2022

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

Bilag:
Aktdokument, Svar til Frederiksværk
Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 1. kvartal
2022

PUK kvt.rapport 2. kvt. 2022 godkendt.

5 - MR kvartalsrapport 2. kvt. 2022

Til behandling, Kirkekassernes kvartalsrapporter for
2. kvartal, samt Områdeorganistordningen og
Kirke-skoletjenesten.
 
(Materiale udsendes separat)
 
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
provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne
grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens
forvaltningstilsyn og provstirevisors
forvaltningsrevision.

Sager:

Ingen særlige bemærkninger.
Øvrige udgifter på kirker og præsteboliger er steget
sfa. øgede energiomkostninger.



Regnskab - FRV 2022 Kvartalsrapporter (2022 - 8606)

Bilag:
Aktdokument

6 - Esbønderup MR - Ansøger brug af MRs Frie
midler til Lydanlæg

Mail af 26-06-2022. Esbønderup MR ansøger brug af
MRs Frie midler til Lydanlæg til kirken. kr. 125.700,71
ansøges anvendt.
 
Lydanlægget i kirken som i sognegården er ca. 20 år
gammelt og fungere meget dårligt.
I forbindelse med et ønske om at får lydanlægget op
til standard, har Esbønderup menighedsråd
indhentet to tilbud, og anmoder om tilladelse til at
bruge kr. 125.700,71 af rådets frie midler til at
erhverve et lydanlæg til Kirken samt til sognegård i
henhold til vedlagte valgte tilbud.

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

Bilag:
Anmodning, AV

Bevilges som ansøgt - brug af MRs frie midler kr.
125.700,71 til brug for Lydanlæg til hhv. Kirken og
Sognegården, efter tilbud fra AV-Centret. Projektet
burde dog have været med på Synsrapport samt
Oversigtsskema for samlet behandling.
 
Carl Bruun deltog ikke ved behandlingen

7 - Kregme MR - Salg af jordstykke til PUs
godkendelse

Mail af 12-08-2022. Kregme MR fremsender brev af
11-08-2022 med fornyet ansøgning om salg af
jordstykke 26kvm.
 
Se evt. tidligere PU beslutning af 21-06-2022.

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

Bilag:
Jordsalg, Jordsalg godk. aug 2022

Tilbud kan ikke accepteres.
Det er PUs holdning at værdien for grundejer er
væsentligt højere og dersom grundejer ikke kommer
med et væsentligt bedre tilbud bedes grundejer sikre
at grundstykket ryddes for den bygning der i dag står
på dette grundareal.
 
Provstiudvalgets formand kontakter Kregme
menighedsråd.
 
 

8 - Helsinge MR - Ansøger 5% midler ifm.
kirkekontors træværk

Mail af 22-08-2022. Helsinge MR ansøger dækning af
merudgift ifm. kirkekontorets udvendige træværk.
kr. 28.875.
 

Der bevilliges ekstraordinært kr. 28.875 via §7a stk.
2. Beløbet overføres til kirkekassen.
Den ekstraordinære bevilling er med baggrund i at
det tidligere forprojekt om nyt provstikontor har
forsinket udførelse af vedligeholdelsen.
 
Sophie Juel og Ejvind Hartmund deltog ikke ved



Der er i et tidligere budget afsat kr. 60.000, tilbud er
imidlertid på kr. 88.875.  

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

Bilag:
Ansøgning merudgift anlægsbudget, Ansøgning
merudgift anlægsbudget

behandlingen.

9 - Gilleleje MR - Ansøger §7a stk. 2 til el og varme
1. halvår 2022

Mail af 29-08-2022. Gilleleje MR ansøger midler til
dækning af øgede el og varmeudgifter for 1. halvår
2022, kr. 22.694,06.
 
Uddrag af ansøgning:
"Første halvår 2021 betalte vi i alt 33.257,33 kr. i
varme og 25.136,85 kr. i EL
Første halvår 2022 betalte vi i alt 45.507,88 kr. i
varme og 35.580,36 kr. i EL
 
Merudgiften i første halvår 2022 har således været
på 22.694,06 kr. i alt.
 
Dokumentation i form af udskrifter fra Brandsoft
vedhæftes mailen."
 

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

Bilag:
Ansøgning om refusion for øgede udgifter til EL og
varme, Varme og El 2021, Varme og El 2022

Der bevilliges kr 22.694 via §7a stk. 2.
Beløbet overføres til kirkekassen, når Gilleleje MR
har fremsendt de fakturaer, der ligger bag
ansøgningen til provstiet.
 
PU-formanden bemyndiges af PU til at tage
beslutning ved ansøgninger ifm. øgede el og
varmeudgifter for 2022.
 
Provstiudvalgets retningslinjer for refusion ifm.
øgede el og varmeudgifter:

Halvårs, eller helårs ansøgning
foretrækkes, kan også være
kvartalsvis, om refusion af øgede
energiudgifter.
Refusion tildeles med baggrund i at de
øgede energiudgifter overstiger 1 % af
driftsligningen for 2022.
Overskrider merbeløbet pr. kvt., halvår,
helår hhv. 0,25%, 0,5% og 1% bevilges
dækning via §7a stk. 2.
PU-formanden er bemyndiget af PU til
at tage beslutning ved ansøgninger,
samt godkende disse!
På hvert PU-møde vil der blive
orienteret om de forløbne bevillinger
(som Orienteringspunkter). 
Provstikontoret hhv. journaliserer og
bogfører som vanligt §7a ansøgninger
og bevillinger.

10 - Frederiksværk-Vinderød MR - §7a, stk.2
ansøgning ifm. Nedbrud af varmesystemet i
Frederiksværk kirke

Mail af 20-06-2022. Frederiksværk-Vinderød MR
ansøger dækning via §7a stk 2, til dækning af nyt
varmestyringsanlæg og ny cirkulationspumpe. 

Sager:

Der bevilliges kr 38.750 via §7a stk. 2, til
cirkulationspumpe og varmestyringsenhed. Beløbet
overføres til kirkekassen.
 
Svend Erik Nielsen deltog ikke ved behandlingen.



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

Bilag:
Nedbrud af varmesystemet i Frederiksværk kirke

11 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Ukrudtsbekæmper udlån "Udkast"
Refusionsblanket

Mail af 08-07-2022 fra Frederiksværk-Vinderød MR.
"Udkast" for Udlån af ukrudtsbekæmper, til
anvendelse ved udlån til menighedsrådene
i Halsnæs, er fremsendt mhp.
provstiudvalgets accept. 

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

Bilag:
Sv Til Frederiksværk-Vinderød MR samt kg.leder,
Svar vedr. afregning for brug af ukrudtsbekæmper
(STPR F2 1971511), Elmo ET4 Ukrudtsbekæmper
udlånslogbog Torup juni 2022, Til Frederiksværk-
Vinderød MR samt kg.leder, Svar vedr. afregning for
brug af ukrudtsbekæmper

Beslutning fra PU mødet d. 31-03-2022 ved
behandling af oplæg til lejeaftale for varmtvands-
ukrudtsbekæmper: 
- 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.
 
 
Beslutning:
Frederiksværk-Vinderød MRs Udkast til
Refusionsblanket godkendes, og bedes anvendt
fremover.
 
Svend Erik Nielsen deltog ikke ved behandlingen.

12 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Refusionsansøgning Udlån af ukrudtsbekæmper

Mail af 08-07-2022. Frederiksværk-Vinderød MR
fremsender refusionsansøgning for Udlån af
ukrudtsbekæmper til Torup kirkegård 16.-17. juli. I
alt ansøges kr. 6.150. 

Sager:
PUK Pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet -
Varmtvands-ukrudtsbekæmper (2022 - 18209)

Bilag:
Sv Til Frederiksværk-Vinderød MR samt kg.leder,
Svar vedr. afregning for brug af ukrudtsbekæmper
(STPR F2 1971511), Elmo ET4 Ukrudtsbekæmper
udlånslogbog Torup juni 2022

Refusion kr. 6.150 godkendes for udført arbejde på
Torup kirkegård. (iht. tidligere PU beslutning af 31-
03-2022)
Beløbet overføres til Frederiksværk-Vinderød
kirkekasse.
 
Svend Erik Nielsen deltog ikke ved behandlingen.



13 - Stiftets konsulentrunder i november 2022

 
Ansøgninger til Stiftets konsulentrunder behandles
mhp. videresendelse til Helsingør Stift.
 
Der er modtaget ansøgninger fra:

Esbønderup MR
Blistrup MR
Søborg MR
Torup MR 

Ansøgningerne er mhp.
energirenovering/energioptimering.
 

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

Bilag:
Ansøgning om deltagelse i konsulent runde, Blistrup
MR; ansøgning om deltagelse i Helsingør Stifts
konsulentrunde i november 2022, Blistrup MR;
ansøgning til konsulentrunden 2022, Blistrup Kirke
Energigennemgang, Blistrup kirkelade
Energigennemgang, Blistrup præstegård, Ansøgning
om besøg af den kongelige bygningsinspektør,
Ansøgning om at komme med i konsulentrunde,
Konsulentrunde_2022,
Varmeforsyning_skitseprojekt_2022-05-04, Søborg
Kirke,energiforsyning,rapport

Ansøgningerne fremsendes til Helsingør Stift med
provstiudvalgets anbefaling, og vedlægges
Energitjenestens rapporter for de enkelte bygninger.
 
Ønskes Klima- og Energikonsulentens deltagelse skal
menighedsrådene være opmærksomme på at
meddele dette, når menighedsrådet bliver kontaktet
af stiftet. Honoraret betales af kirkekassen.
 
For flere ønsker om deltagelse på Stiftets
konsulentrunder den 22. og 23. november 2022, skal
ansøgning m. beskrivelse være modtaget hos
provstiet senest 10. oktober 2022.
 

14 - Geografisk fleksibilitet for kirkefunktionærer

 

Sager:
Kirkefunktionærer FRV - Geografisk fleksibilitet (2021
- 32546)

Bilag:
SV Til LM Forespørgsel gensendes, Forhindrer
kirkefunktionærers overenskomster geografisk
fleksibilitet (STPR F2 1797262)

Den nye lovgivning der forventes vedtaget vil lægge
op til øget samarbejde på tværs af sognene. Det vil
bevirke, at der vil opstå et behov for, at
medarbejdere kan benyttes på tværs af
sognegrænser.

Såfremt dette skal kunne implementeres i praksis, vil
det kræve at de berørte medarbejdere er ansat med
geografisk fleksibilitet. Der tages kontakt til
Landsforeningen med henblik på en redegørelse af
regler og muligheder.



15 - Kirkegårdsvedtægter

En første gennemgang af de modtagne vedtægter er
foretaget af provstikontoret.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

Godkendelse udsættes endnu engang.
Provstiudvalget beklager at tiden ikke har rakt til den
større gennemgang af vedtægterne der er påkrævet,
idet flere menighedsråd fortsat anvender KMs gamle
skabelon der bl.a. omfatter et Tillæg, i forhold
til KMs nye skabelon.
 
 

16 - Provstiudvalgskonference 2022

D. 17-08-2022. Landsforeningen af
Menighedsråd/LM har til hvert
provstiudvalgsmedlem udsendt en invitation til
Provstiudvalgskonference 2022.

Sager:
Konferencer - Provstiudvalgskonferencer - FRV (2018
- 38052)
Konferencer - Provstiudvalgskonferencer - FRV (2018
- 38052)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen, Invitation til Provstiudvalgskonference
den 1. oktober 2022, Program for
provstiudvalgskonference

På konferencen deltager Ejvind Hartmund.
 
Tilmeldingsgebyr godtgøres.
Der ydes km.godtgørelse samt brobizz udgift.

17 - Landemode 2022

Mail af 15-07-2022. Helsingør Stift inviterer til
Landemode lørdag d. 01-10-2022.
Frist for tilmelding d. 09-09-2022.
 
Ses på Den digitale arbejdsplads/DAP af 15-07-2022.

Sager:
Akteres kun - Alm. 2022 post - fra-til præster-HS-FUV
(2022 - 261)

Bilag:
Invitation til landemode den 1. oktober 2022,
Invitation til landemode

Tilmeldingsgebyr betales for PU-formand samt
Janni/provstisekretær.



18 - Fra Stift - Godkendelse af Byggesag vedr. trappe
i Blistrup

Brev af 13-08-2022 fra Stift til Blistrup
menighedsråd. Godkendelse af flytning af trappe
ved Blistrup Kirke, med betingelser.
 
Uddrag af godkendelsen:
"Stiftsøvrigheden godkender herved, at trappen
mellem Blistrup Kirkegård og Blistrup Sognegård
flyttes som ansøgt.
 
Det er en forudsætning for stiftsøvrighedens
godkendelse, at bemærk-ningerne i konsulenternes
erklæringer iagttages, herunder skal National-
museets kirkearkæologer kontaktes i god tid og
senest fem uger inden anlægsarbejderne ønskes
igangsat.
 
Godkendelse fra stiftsøvrigheden fritager ikke
menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er
nødvendige efter anden lovgivning, fx
byggetilladelse ved kommunen."
 

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

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af flytning af trappe ved
Blistrup Kirke, Kgl.byg. - erklæring,
Kirkegårdskonsulenten - erklæring, Nationalmuseet -
erklæring

Taget til efterretning.
 
Menighedsrådet bedes være opmærksom på
Stiftsøvrighedens forudsætninger vedr. godkendelsen,
og om indhentning af nødvendige tilladelser iht.
øvrige lovgivninger.
 

19 - LM personalekonsulentaftale 2023

Orienteringspunkt:
 
LM personalekonsulentaftale for 2023 er vedtaget
på de offentlige budgetsamråd.
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU FRV 20220331

Taget til efterretning.
 
Landsforeningen af Menighedsråd orienteres om
fortsættelsen.

20 - Områdeorganistordningen - Ny vedtægt
vedtaget

Underskrevet vedtægt bedes fremsendt til provstiet.
Vedtægten skal ad tjenestevejen fremsendes til
Kirkeministeriet for godkendelse og offentliggørelse.



Orienteringspunkt:
 
Ny vedtægt for Områdeorganistordningen er
vedtaget på det Offentlige budgetsamråd i Gribskov
d. 25-08-2022. 
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

 

21 - Kirke-skoletjenesten - Vedtægtsændring
godkendt

Orienteringspunkt:
 
Ændring af Kirke-skoletjenestens vedtægt er blevet
godkendt af repræsentantskabet.
 
(ingen bilag)

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

Bilag:
Aktdokument

Underskrevet vedtægt bedes fremsendt til provstiet.
Vedtægten skal ad tjenestevejen fremsendes til
Kirkeministeriet for godkendelse og offentliggørelse.

22 - LM Personalekonsulent - Fyraftensmøde

Orienteringspunkt:
 
Mail af 17-08-2022. LM personalekonsulenterne
har inviteret MR-formænd og kontaktpersoner til
fyraftensmøde d. 05-10-2022, kl. 17-1930 i Blistrup.
Emne: Ansættelse, Del 2.
 
Mail af 30-06-2022. LM personalekonsulenterne
orienterer om fyraftensmøde samt om mulighed for
sparrings-møder med LM d. 23. nov. og d. 7. dec.

Sager:
Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent aftale
2022 (2021 - 19164)
Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent aftale
2022 (2021 - 19164)

Taget til efterretning.



Bilag:
Sæt kryds i kalenderen og god sommer!,
Fyraftensmøde 170522, Nyt fra
personalekonsulentordningen Fyraftensmøde den 5.
oktober

23 - Børnekonfirmandhold - Ansøgning om refusion

Orienteringspunkt:
 
Brev af 25-07-2022. Torup MR ansøger refusion for
afholdt børnekonfirmandhold, i alt kr.  14.227,35.
 
Ansøgningen er godkendt af provsten og beløbet
overført til kirkekassen.

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

Bilag:
ansøgn.børnekonfirmander-2021

Taget til efterretning.

24 - Energitjenesten

Orienteringspunkt:
 
D. 01-07-2022 er Faktura modtaget fra
Energitjenesten, for energigennemgang af udvalgte
kirker, sognehuse og præstegåde, i alt kr.
153.437,50.
 
Faktura er betalt efter godkendelse af PU-
formanden.

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

Bilag:
Fakturanr. 18934 - 30.06.22, Faktura_18934

Taget til efterretning.
 

25 - Stiftsrådsmøde - Referat

Orienteringspunkt:
 
Referater fra Stiftsrådsmøder.
Stiftsrådets referater kan læses på
https://www.helsingørstift.dk/stiftet/stiftsraadet/m

Taget til efterretning.
 

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


oeder-i-stiftsraadet/referater 
 
Notater fra provstiets stiftsrådsrepræsentant ses
som bilag på denne dagsorden.

Sager:
Stiftsrådsmøder - Orientering fra
stiftsrådsrepræstentant - FRV (2021 - 16333)
Stiftsrådsmøder - Orientering fra
stiftsrådsrepræstentant - FRV (2021 - 16333)

Bilag:
St.møde 2, Provstiets repræsentant i stiftsrådet, REV-
stiftsråd (002)

26 - Eventuelt

 

Provstikontoret har overset at Helsinges brev af 06-
06-2022, behandlet på PU mødet 21-06-2022, var
stilet til biskoppen ad tjenestevejen.
Provstiudvalgets beslutning fremsendes til
biskoppen.
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Sophie Juel (Frederiksværk Provsti) Annelise Bech

Carl Frederik Bruun Ejvind Hartmund (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Inge Askgaard (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk
Provstiudvalg)

Svend Erik Nielsen (Frederiksværk
Provstiudvalg)
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