
Referat
Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20221025 - d. 25-10-2022 kl. 18:30 til 20:30

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

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.

 
Punktet: Frederiksværk-Vinderød MR - Lokalfinansiering af 25% præstestilling, blev behandlet som lukket
punkt, hvorfor dette ikke kan ses på den offentlige version af referat. 

Mødepunkt Referat

1 - MR Regnskaber 2021 - Legalitetskontrol

Legalitetskontrol af kirkekassernes samt
Områdeorganistordningens regnskaber 2021.
 
Materiale er udsendt separat til provstiudvalget.

Sager:
Regnskab - FRV 2021 (2021 - 28062)

Bilag:
Re Til Revisor - Forespørgsel revisitonprotokollat
(STPR F2 2065124)

Kirkekassernes regnskaber godkendes med revisors
og provstiudvalgets bemærkninger.
Provstiudvalgets godkendelser/bemærkninger vil
blive overført til Dataarkivet.  
 
Generel bemærkning til alle kirkekasser:
Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene at
følge provstirevisors bemærkninger i de enkelte
revisionsprotokollater.
 
Revisionsprotokollaterne skal underskrives af de
tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer.
Forklaring til regnskabet skal altid udfyldes.
 
Alle menighedsråd bedes være opmærksomme på at
endelig styringanlægsskemaer skal afspejle PU’s
beslutning efter behandling.
Fremover bedes menighedsrådene afgive
regnskabsforklaringer.
Alle lønposter skal fremover afstemmes til E-
indkomst.
Menighedsrådene bedes fremover udfylde
momsskemaer i forbindelse med
regnskabsafslutning.
 
Derudover:
I forbindelse med menighedsrådenes årlige
konstituering, skal Regnskabsinstruksen ajourføres
og underskrives af formanden. Vær opmærksom på
at bilagssiderne også underskrives.



 
 
Provstiudvalgets evt. bemærkninger til den enkelte
kirkekasse:
 
Annisse:
Menighedsrådets opmærksomhed henledes på, at
der bør ske lønindeholdelse via Gældsstyrelsen,
således at der ikke bliver tab.
 
Blistrup:
Ingen bemærkninger.
 
Esbønderup:
Ingen bemærkninger.
 
Gilleleje:
Ingen bemærkninger.
 
Græsted:
Ingen bemærkninger.
 
Helsinge:
Menighedsrådet bedes fremover bogføre momsen
som nettobeløb i regnskabet. Fremover bedes alle
bilag attesteret i henhold til regnskabsinstruks
ligesom forudbetalt løn bogføres korrekt.
 
Mårum:
Det forventes at negative frie midler vendes til
positiv via salg af værdipapirer jf. PU’s tidligere
beslutning. Menighedsrådet bedes fremover være
opmærksom på at der alene kan gives gavekort,
såfremt det sikres at disse ikke kan ombyttes til
kontanter.
 
Ramløse:
Menighedsrådet bedes indføre
indsamlingsbog/kasserapport for kollekter.
 
Søborg:
Ingen bemærkninger.
 
Tibirke:
Menighedsrådet bedes fremover sørge for ajourført
Styringanlægsskema i regnskabet.
 
Valby:
Menighedsrådet bedes sikre korrekt attestation efter
regnskabsinstruks.
 
Vejby:
Ingen bemærkninger.



 
Villingerød:
Menighedsrådet bedes opdatere regnskabsinstruks.
Menighedsrådet bedes oplyse hvornår PU har
godkendt overførsel af kr. 176.269,00 fra frie midler
til anlæg.
 
Frederiksværk-Vinderød:
Menighedsrådet bedes fremover sørge for ajourført
Styringanlægsskema efter PU’s beslutninger.
 
Kregme:
Ingen bemærkninger.
 
Melby:
Menighedsrådet bedes notere at der ikke må gives
kontantgaver, eller gavekort.
 
Torup:
Ingen bemærkninger.
 
Ølsted:
Menighedsrådet bedes udligne negative frie midler.
 

 

2 - PUK Revideret regnskab 2021

PUK revisionsprotokollat indeholdende Kirke-
skoletjenesten behandles.
 
Materiale er udsendt separat til provstiudvalget.

Sager:
Regnskab - FRV 2021 (2021 - 28062)

Bilag:
Aktdokument, Revisionsprotokollat 2021 PUK,
Revisionsprotokollat 2021 PUK påtegning

PUs bemærkninger til provstirevisors bemærkninger:
 
6 - Gaver, 4 stk., der er givet er alle af symbolsk
karakter og alle under skats grænse.
 
7 - Dette er administrationsgebyr og ikke feriepenge,
hvorfor bilag 4 ikke er udfyldt.
 
8 - Vedr. E-indkomst. Det er overset at denne skulle
underskrives.
 
8 - Ikke korrekt - der er sket afstemning jf.
bemærkning ovenfor, det medsendte regneark var
blot ikke benyttet (står ingen steder i cirkulæret at
det er dette som skal benyttes)
 

3 - PUK Endeligt Budget 2023

PUK endeligt budget fra Økonomiportalen er til PUs
behandling/godkendelse.
 
Kirke-skoletjenestens samt
Områdeorganistordningens endelige budgetter for
2023 fremgår af PUKs budget.
Budgetterne er godkendt af de respektive

PUK endeligt budget 2023 afleveret d. 25-10-2022
blev godkendt med stempeltekst:
Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr. 21278505,
Budget 2023, , Endelig budget afleveret d. 25-10-
2022 19:28



repræsentantskaber.
 
Områdeorganistordningens budget er fra og med
2023 flyttet fra at indgå i Søborg kirkekasses budget,
til PUKs budget.
 
Materiale udsendes separat.

Sager:
Budget FRV 2023 (2022 - 1812)

Bilag:
Blank sagsakt sag 2022-1812

4 - PUK Regnskabsinstruks opdateret

PUK Regnskabsinstruks opdateret med nyt PU
medlem er til godkendelse.
 

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

Bilag:
2022 PUK Regnskabsinstruks inkl. bilag_v2 - pr. 25-
10-2022 - til underskrift

Godkendt og underskrevet.

5 - Årshjul - PU møde- og økonomisk tidsplan 2023

Til behandling Årshjul 2023:
 
PU mødeplan 2023 samt Økonomisk tidsplan 2023.

Sager:
PU FRV - PU-mødeplaner og Økonomiske tidsplaner
(2018 - 16003)

Bilag:
Årshjul-2023 - visuel v. 1.2

Årshjul gennemgået og godkendt.
 
Vil blive udsendt til menighedsrådene.

6 - Formandsmøde - forberedelse

Forberedelse til kommende formandsmøde d. 10.
november 2022. Herunder indkomne forslag til
emner. 
 
Bilag udsendes separat.

Sager:
MR-Formandsmøder - Frederiksværk provsti (2018 -

Dagsorden godkendt.
 
Årshjul udsendes sammen med dagsorden for
formandsmødet.



31792)

Bilag:
Forslag til formandsmøde den 1011 2022, Forslag til
næste formandsmøde i Provstiet d

7 - Kregme MR - Ansøger §7a stk. 2 til afsluttet
Afledning af overfladevand

Brev af 13-09-2022. Kregme MR - Ansøger §7a stk. 2
til afsluttet Afledning af overfladevand fra kirkens P-
plads.
Projekt har været i gang siden 2020, og er nu
afsluttet.
 
Anlægsarbejdet blev ikke synsudsat i 2020, idet
problemet dengang opstod efter udarbejdelse af
synsrapporter, og udgift skulle afklares i forbindelse
med udarbejdelse af projekt.

Sager:
Kregme kirkes parkeringsplads - Afledning af
overfladevand (2020 - 29514)
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -
Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:
Overfladevand afslutning, Bilag Fakturaer, Bilag
Tilladelse

Bevilling godkendes som ansøgt med kr. 205.420,10
via §7a, stk. 2 midlerne. 
Beløbet overføres til kirkekassen.

8 - Esbønderup MR - Ansøger konv. til MRs Frie
Midler

Mail af 09-09-2022. Esbønderup MR ansøger
opsparingskonti konverteret til MRs Frie Midler.
 
Delvis ansøgningstekst:
"........det fortaber sig i hvilken anledning de
oprindeligt blev etableret udover det der fremgår af
kontoens overskrift. Disse 3 konti er nu blevet lukket
og midlerne overført til driftskontoen. Det gælder
også for en erhvervsgirokonto vi havde stående.
 
Det drejer sig om følgende konti:
 
Klostersten      kr. 50.997,84
Mindesmærke kr. 66.789,84
Udbedring af orgel kr. 294.489,73
 
Erhvervsgiro kr. 348.609,12......."
 

PU er positivt indstillet for at nævnte konti lukkes,
men kan ikke godkende at de overføres til MRs Frie
Midler.
 
PU vil være positivt indstillet til at beløbene benyttes
til nye synsopgaver.
 
Else Korsholm og Carl Bruun deltog ikke ved
behandlingen.



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

Bilag:
Flytning af midler

9 - Gilleleje MR - Ansøger styning af træer i 2022
(budgetsat til 2023)

Mail af 13-10-2022 fra Gilleleje MR.
 
Delvis ansøgningstekst:
"Kære provsti, vi har på Gillelejes nye kirkegård på
Rostgårdsvej et problem med råger der larmer. I
budgettet for 2023 har vi fået kr, 150.000 til
merudgifter til drift. Er det muligt at bruge kr. 50.000
til beskæring af træer (synsønske 2022) allerede i år
da det snart er sidste chance for beskæring. " 

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

Bilag:
Gilleleje Sogn- Budget 2023

Gilleleje MR har fået godkendt brug af frie midler kr.
50.000 til styning af træer i budget 2023.
PU godkender at Gilleleje MR kan udføre arbejdet i
2022, ved brug af frie midler. 

10 - Frederiksværk-Vinderød MR -
Refusionsansøgning Udlån af ukrudtsbekæmper

Mail af 30-09-2022. Frederiksværk-Vinderød MR
fremsender refusionsansøgning for Udlån af
ukrudtsbekæmper til Torup kirkegård 18. juli/kr.
4.050, og 9. august/ kr. 4.050. I alt ansøges refusion
kr. 8.100.

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

Bilag:
Sv Til Frederiksværk-Vinderød MR, info. ifm.
refusionsblanketter til provstiet (STPR F2 2062852),
Elmo ET4 Ukrudtsbekæmper udlån Torup august
2022, Elmo ET4 Ukrudtsbekæmper udlån Torup juli
2022, refusionsoversigt ELMO september 2022

Refusion kr. 8.100 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.

11 - Kregme MR - Byggesag, Ny belysning i
våbenhuset

Fremsendes til Stiftsøvrigheden med
provstiudvalgets anbefaling.



Byggesag - Kregme Kirke - Ny belysning i våbenhuset.
XY-9RY-ZP-CGU (fejlbehæftet)
 
Ansøgning af 14-10-2022. Kregme MR ansøger
opsætning af lamper i kirkens våbenhus.
 
"Lyset i våbenhuset ønskes forbedret. Kirke- og
kirkegårdsudvalget ønsker opsat to stk 3-armet
"Barok" væglamper med mulighed for dæmpning af
lyset. "Barok" væglampen er valgt da den matcher
væglamperne i kirkeskibet og desuden forberedt til
LED-pærer."
 
Byggesagsløsningen er fortsat fejlbehæftet for
Frederiksværk provstis vedkommende, hvorfor
byggesagen behandles uden om systemet.
Systemet viser ikke dokumenterne, og danner ingen
akt 1.

Sager:
Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme Kirke - Ny
belysning i våbenhuset. XY-9RY-ZP-CGU
(fejlbehæftet) (2022 - 30975)

Bilag:
SV til Kregme kordegn, om fremsendelse af
dokumenter til indsendt byggesag (STPR F2
2106761), S28C-6e22101817190

Finansiering sker via anlægsbevilling kr. 40.000 i
budget 2022.

13 - Stiftets konsulentrunder november 2022

Eventuelle ønsker om deltagelse på Stiftets
konsulentrunder den 22. og 23. november 2022, skal
behandles.
 
Ansøgning modtaget fra:
Mårum MR
 
Bekræftelse fra Stift modtaget vedr:
Søborg MR
Torup MR
Blistrup MR
Esbønderup MR

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)

Fremsendes til Stiftet med provstiudvalgets
anbefaling.
 



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

Bilag:
Mårum sogn Energiudgifter 2022 og
energirenoveringer., Energiudgi er 1 halvår 2022,
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument,
Aktdokument

14 - Opdaterede kirkegårdsvedtægter

Modtagne nye kirkegårdsvedtægters behandling.
 
Der er modtaget nye kirkegårdsvedtægter
udarbejdet efter KMs nye standard fra:
Esbønderup
Frederiksværk-Vinderød
Valby
Villingerød
 
Der er modtaget nye kirkegårdsvedtægter efter KMs
gamle standard fra:
Kregme
Søborg
Ølsted
 
Modtagne nye Tillæg til gamle kirkegårds- og kirke-
vedtægter.
 
Der er modtaget et Tillæg til eksisterende
Kirkegårdsvedtægt og Kirkevedtægt fra:
Tibirke
Vejby
 
 
Derudover har Gilleleje MR fremsendt deres
eksisterende vedtægt.

Sager:
Kirkegårdsvedtægter i GIAS - Gennemgang FRV (2022
- 1827)
Vedtægt Frederiksværk-Vinderød Kirkegård -udvalg
m.v. (2022 - 22032)
Vedtægt Kregme kirkegård -udvalg m.v. (2022 -
14993)
Vedtægt Ølsted Kirkegård -udvalg m.v. (2022 - 7865)
Vedtægt Villingerød Kirkegård -udvalg m.v. (2022 -
23034)
Vedtægt Søborg Kirkegård -udvalg m.v. (2022 -
15634)

Siden menighedsrådene i foråret blev bedt om at
gennemgå kirkegårdsvedtægterne, er der modtaget
gældende eller tilrettede kirkegårdsvedtægter fra 10
menighedsråd.
 
Nogle har tilrettet deres kirkegårdsvedtægt, og
bibeholdt et Tillæg til kirkegårdsvedtægten, hvilket
blev anvendt førhen. I KMs nye skabelon er
tillæggets oplysninger imidlertid indarbejdet i
skabelonen. Ligesom der henvises til kirkegårdens
takstblad i KMs skabelon, så denne ikke indeholder
selve taksterne.
 
Efter den foretagne gennemgang af de modtagne
vedtægter, har PU-formand og provstisekretær
gennemgået forskellighederne i vedtægterne, og
udarbejdet og udsendt brev med bemærkninger for
indarbejdelse/tilrettelse og ny fremsendelse til
provstiudvalgets godkendelse.
 
De som har anvendt Kirkeministeriets (KMs) gamle
skabelon, er bedt om anvendelse af KMs nye
skabelon inden ny fremsendelse. Dette fordi det er
Provstiudvalgets ønske at sognenes
kirkegårdsvedtægter følger KMs nye skabelon,
hvorved Tillæg til vedtægt afskaffes.
 
For nærværende er der således ingen vedtægter til
godkendelse, idet de præciserede opdateringer til
vedtægterne endnu ikke er modtaget. 
 
De nedenstående 8 menighedsråd der endnu ikke
har meddelt om:
- de mener den eksisterende vedtægt i GIAS,
uploadet af provstiet, er den gældende og ikke skal
rettes
eller som
- er i gang med opdatering, men endnu ikke har fået
fremsendt til PUs godkendelse,
bør sikre dette sker senest d. 25. november 2022.
 



Vedtægt Esbønderup Kirkegård -udvalg m.v. (2022 -
21884)
Vedtægt Valby kirkegård -udvalg m.v. (2022 - 18536)

Bilag:
Til berørte MR-formænd, Om forsinkelse ifm.
kirkegårdsvedtægter, Delreferat fra møde PU FRV
20220906, Bemærkninger til - Vinderød
kirkegårdsvedtægt af 08-06-2022, Til Kregme MR,
Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt, Til Ølsted
MR, Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt, Til
Villingerød MR, Bemærkninger til ny
kirkegårdsvedtægt, Til Søborg MR, Bemærkninger til
ny kirkegårdsvedtægt, Til Esbønderup MR,
Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt, Til Valby
MR, Bemærkninger til ny kirkegårdsvedtægt

Annisse, Blistrup, Græsted, Helsinge, Melby, Mårum,
Ramløse, Torup.

15 - Høring - FN-NSJ-52-2022 Lovliggørelse af
udestue og overdækning, matr. nr. 49c Gilleleje by

Mail af 03-10-2022 fra Fredningsnævnet,
vedr. Lovliggørelse af udestue og overdækning, matr.
nr. 49c Gilleleje by, Gilleleje, Østergade 16, 3250
Gilleleje.
 
Høringsfrist er 28-10-2022.

Sager:
Høring - Lovliggørelse af udestue og overdækning,
matr. nr. 49c Gilleleje by (2022 - 31541)

Bilag:
Høring FN-NSJ-52-2022 (Id nr. 151266), Ansøgning
om lovliggørende dispensation til udestue=2C
Østergade 16

Provstiudvalget anser denne sag som et
stiftsanliggende, hvorfor der ikke afgives et
høringssvar.

16 - Melby MR - §7a stk. 2 ansøgning til øgede el
udgifter

Orienteringspunkt:
 
Mail af 05-09-2022. Melby MR har
fremsendt ansøgning om dækning af øgede el
udgifter for 1.-3. kvartal 2022. Merudgift oplyses
som kr. 100.442,50 (100.412,50 i regnearket).

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

Iht. kriterierne i PU-beslutning af 06-09-2022 har PU-
formanden godkendt §7a, stk. 2 godtgørelse ud fra
de dokumenterede merudgifter til varme og el jvf.
fremsendte dokumentation, i alt kr. 100.412,50.



Bilag:
til Melby MR, for gen-fremsendelse sammen m.
fakturaer ifm. merudgift til el, Berigtigelse af
ansøgning om refusion af El-udgifter og tilhørende
bilag, Ansøgning til PU - EL-udgifter, Merforbrug el
2020-2022

17 - Mårum MR - §7a stk. 2 ansøgning til øgede el
udgifter

Orienteringspunkt:
 
Mail af 02-09-2022. Mårum MR har
fremsendt ansøgning om dækning af øgede el
udgifter for 1. halvår 2022. I alt kr. 62.673,48.
 

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

Bilag:
til Mårum mr, For genfremsendelse med fakturaer,
ifm. Øgede energiudgifter 2022, Energiudgifter 1
halvår 2022

Er under behandling.

18 - Ølsted MR - §7a stk. 2 ansøgning til øgede el
udgifter

Orienteringspunkt:
 
Mail af 11-10-2022. Ølsted MR har
fremsendt ansøgning om dækning af øgede el
udgifter for 1. halvår 2022. I alt kr. 62.218,29.
 

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

Bilag:
ansøgning om dækning af el og varme 2022 1. halvår

Er under behandling.

19 - Høring af PU - Kregme MRs klage ifm. salg af
jordstykke

Orienteringspunkt:
 
Høringssvar er sendt til Stiftet d. 13-10-2022.

Taget til efterretning. 



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

Bilag:
Aktdokument, Høring af PU, Jordsalg PU HS klage,
Fra provst til stift - udtalelse til klage over PU i sag
om jordsalg i Kregme, Udtalelse fra provst til stift
vedr jordsalg Kregme 131022

20 - LM Personalekonsulenterne - Individuel
sparring til MR

Orienteringspunkt:
 
Mail af 22-09-2022. LM
Personalekonsulenterne inviterer menighedsrådene
til individuel sparring d. 23. november eller 7.
december.

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

Bilag:
Personalekonsulentordning Individuel sparring - 23.
november eller 7. december

Taget til efterretning. 
 

21 - Tibirke MR - Nationalmuseets rapport, dørtrin i
våbenhus

Orienteringspunkt:
 
Mail af 14-09-2022. Helsingør Stift fremsender til
orientering Rapport fra arkæologisk undersøgelse i
Tibirke Kirke d. 14. juni 2021.
 

Sager:
Kirke Tibirke - Indvendig og udvendig kalkning samt
nyt altertæppe (2018 - 34561)

Bilag:
VS Nationalmuseets rapport fra arkæologisk
undersøgelse i Tibirke Kirke 2021, Nationalmuseets
rapport fra arkæologisk undersøgelse i Tibirke Kirke
2021

Taget til efterretning. 
 

22 - Eventuelt  



Folkekirkens Grønne Omstilling afholder Online
temamøde om ladestanderbekendtgørelsen d. 07-
11-2022 kl. 1630-1730.

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

Bilag:
Online temamøde om ladestanderbekendtgørelsen 5
mio. til grønne tiltag i Frederikshavn Provsti
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