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Frederiksværk provsti 
Frederiksborgvej 4 

3200 Helsinge 
Tlf. 4839 1599 

Frederiksvaerk.provsti@km.dk  

Referat 

 

Møde: Offentligt Budgetsamråd d. 25. august 2022 

 Gilleleje sognegård 
 

 

Følgende sogne var repræsenterede: 

Annisse, Blistrup, Esbønderup, Gilleleje, Græsted, Helsinge, Mårum, Søborg, Tibirke, Valby, 

Vejby, Villingerød 

 

Fraværende: 

Ramløse 

 

PU var repræsenteret v/Provst Sophie Juel, Mikael Juul Erthmann, Ejvind Hartmund, Inge 

Askgaard, Carl Bruun, Svend Erik Nielsen, Else Korsholm. 

 

 

 

1. Velkomst og info. fra PU: 

 

Velkomst v/PU formand Mikael Juul Erthmann og gennemgang af aftenens punkter. 

Præsentation af ny provst Sophie Juel. 

 

Nyt fra provsten 

Provsten takkede for modtagelsen i provstiet. 

Meget er nyt når man er blevet provst. Og for menighedsråd og præster er ingenting som det 

plejer. De skal tilvænne sig en ny person, der er, og gør tingene, anderledes. 

 

Menighedsrådene vil ind imellem modtage en lille status-hilsen, som den sommerhilsen alle har 

modtaget tidligere. 

 

Besøg hos alle menighedsrådene er et mål, f.eks. 1 time i forbindelse med et 

menighedsrådsmøde.  

Ring desuden gerne såfremt der opstår behov for en snak. 

 

Der er i efteråret provstesyn i 12 sogne, en Corona opsamling. Hvor menighedsrådene vil møde 

både provst og provstiets nye bygningssagkyndige.  

 

En ny lovgivning vedr. sognenes økonomi, er på vej. Den giver nye muligheder bl.a. for 

samarbejder, og vil gøre livet lettere for menighedsrådene, så der er mere tid til ”det sjove”, og 

til ”hvad er det vi vil?” 

 

Derudover er fokus at komme på besøg hos præsterne – og fokus på præsternes samarbejde. 

 

Vedr. den igangværende debat i medierne om trivsel/arbejdsmiljø i folkekirken, kontakt 

provsten/provstiet, eller stiftet der har en indsatgruppe, hvis pressen ønsker udtalelser. 
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2. Orientering fra Stiftsrådet v/Poul Erik Kandrup 

 

Stiftsrådet har eksisteret siden 2009. 

Provstierne vælger hver 1 repræsentant til stiftsrådet for hver valgperiode. 

 

Det årlige stiftsbidrag menighedsrådene er med til at betale må anvendes til kommunikation, 

kristendomsundervisning, og samarbejder i stifterne. Stiftet må opkræve op til 1% i stiftsbidrag, 

indtil videre har det ligget på 0,45%, dette øges nu til 0,75% svarende til de reelle udgifter, 

differencen har hidtil kunnet dækkes af overskud. 

 

Stiftsrådet formidler udlån af stiftsmidlerne via gravstedskapitalerne. Da Helsingør stift 

imidlertid ikke har så mange midler, har der været lånt penge af de øvrige stifter. 

I 2022 er renten 0,95% ved indlån og 1% ved udlån. 

 

Biskoppen har til hensigt i 2023 at mødes med menighedsrådene og provstierne mhp. hvilke 

emner menighedsrådene ønsker stiftsrådet og stiftsrådets udvalg skal beskæftige sig med. 

 

Stiftsrådets referater kan findes på Helsingør Stifts hjemmeside. 

Kursus i teologi for lægfolk forventes at kunne afvikles fra efteråret 2023. 

 

 

3. Afstemning om fortsættelse af Aftale om LM Personalekonsulentordning 

 

Materialet til fortsættelse af samarbejdsaftalen med Landsforeningen af Menighedsråds tilbud, 

samt oplysning om mandat til afstemning, er via mail til menighedsrådene udsendt af 

provstikontoret d. 4. april 2022. Aftalen er finansieret via PUK. 

er blevet udsendt til menighedsrådene d. 4. april 2022.  

 

Ved håndsoprækning stemte 11 MR for fortsættelse af aftalen, 1 MR stemte nej, 1 MR stemte 

blank, svarende til 76 JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer. 

 

For fortsættelse af samarbejdsaftalen gælder, at; 

Samarbejdet finansieres via PUK.  

Hvert menighedsråd har det antal stemmer, som svarer til nuværende antal valgte MR-

medlemmer iht. udtræk fra KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift. 

Totalt antal mulige stemmer i provstiet  = 131 

2/3 stemmer i provstiet    = 87 

 

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her: 

 

Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 23. august: 

4 ud af 5 menighedsråd stemte for forslaget i Halsnæs kommune, svarende til 38 JA stemmer 

ud af i alt 43 mulige stemmer 

 

Gribskovs afstemning d. 25. august: 
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11 ud af 13 menighedsråd stemte for forslaget, 1 stemte blank, og 1 stemte nej, i Gribskov 

kommune, svarende til 76 JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer. 

 

Afstemningens resultat for begge kommuner: 

JA stemmer  = 114   

NEJ stemmer = 10 

Blanke stemmer = 7 

 

Fortsættelse af aftalen vedtaget.  

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er fortsættelse af aftalen 

vedtaget. 

 

 

4. Afstemning om deltagelse i Folkekirkens Familiestøtte  

 

Mail til menighedsrådene med Folkekirkens Familiestøttes materiale, samt oplysning om 

behandling mhp. bemyndigelse til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 7. april 2022. 

Ved mail af 24. juni er PUs indstilling fremsendt til menighedsrådene. 

 

Samarbejdsaftaler kan finansieres via PUK, såfremt 2/3 stemmer for forslaget ved oprettelse af 

en samarbejdsaftale. 

 

Ved håndsoprækning stemte 1 MR for deltagelse, 10 stemte nej, 2 stemte blank, svarende til 6 

JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer. 

 

For oprettelse af samarbejde gælder, at; 

Samarbejdet finansieres via PUK.  

Hvert menighedsråd har det antal stemmer, som svarer til nuværende antal valgte MR-

medlemmer iht. udtræk fra KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift. 

Totalt antal mulige stemmer i provstiet  = 131 

2/3 stemmer i provstiet    = 87 

 

Det samlede afstemningsresultat for Halsnæs og Gribskov ses her: 

 

Fra afstemningen ved det Offentlige budgetsamråd i Halsnæs kommune d. 23. august: 

1 ud af 5 menighedsråd stemte for forslaget i Halsnæs kommune, svarende til 8 JA stemmer 

ud af i alt 43 mulige stemmer.  

 

Gribskovs afstemning d. 25. august: 

1 menighedsråd stemte for forslaget, 10 stemte nej, og 1 stemte blank, i Gribskov kommune, 

svarende til 6 JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer. 

 

Afstemningens resultat for begge kommuner: 

JA stemmer  = 14   

NEJ stemmer = 103 

Blanke stemmer = 14 
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Deltagelse i provstisamarbejde nedstemt. 

Sammen med resultatet fra afstemningen i ligningsområde Halsnæs er deltagelse nedstemt.  

 

 
5. Afstemning om Områdeorganistordningens nye vedtægt  

 

Mail til menighedsrådene med Ny vedtægt for Områdeorganistordningen, samt oplysning om 

behandling mhp. bemyndigelse til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 23. juni 2022. 

 

a. Orientering om ny vedtægt 

Provsten orienterede. 

b. Flytning af økonomien fra MR til PUK 

Den nye vedtægt er baseret på samme model som for Kirke-skoletjenesten/KST, og 

bogføring og aflæggelse af regnskab vil varetages af Provstiet. 

Områdeorganistordningens budget vil herefter indgå som et eget formål i PUK 

budget/PUK regnskabet ligesom KST. 

c. Afstemning om ny vedtægt 

Ved håndsoprækning stemte 10 MR for den nye vedtægt, 1 MR stemte nej, og 2 MR 

stemte blank, svarende til 66 JA stemmer ud af i alt 88 mulige stemmer. 

 

Hvert menighedsråd har det antal stemmer, som svarer til nuværende antal valgte MR-

medlemmer iht. udtræk fra KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift. 

Totalt antal mulige stemmer for menighedsrådene i Gribskov = 88 

2/3 stemmer i Gribskov = 59 

 

Ny vedtægt for Områdeorganistordningen vedtaget. 

 
 

6. Orientering om Revideret vedtægt for Kirke-skoletjenesten (vedtages/vedtaget af 

repræsentantskabet) v/Else Korsholm.  

 

I den nye vedtægt ligger det årlige repræsentantskabsmøde som et selvstændigt møde. 

Bogføring m.v. foretages af provstiet. 

 

Som følge af Kirke-skoletjenestens indkaldelse til et ekstraordinært møde i Kirke-

skoletjenesten, der blev afholdt på samme aftens budgetsamråd, blev foretaget afstemning om 

vedtægtsændringerne. 

De fremmødte menighedsrådsformænd underskrev vedtægten. 

 

9 MR stemte ja, og 4 MR stemte blank, ude af 13. 
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De fremmødte menighedsrådsformænd underskrev vedtægten. 

 

På det offentlige budgetsamråd i ligningsområde Halsnæs d. 23. august blev ligeledes afholdt 

møde med afstemning og underskrivelse af vedtægten.  

 

Resultat fra Halsnæs; 5 MR stemte ja, ud af 5. 

 

Samlet resultat for Halsnæs og Gribskov: 14 MR stemte ja, og 4 MR stemte blank. 

 

Da mere end 2/3 stemte for vedtægten, er revideret vedtægt vedtaget. 

 

 

7. Budget 2023 

 

Budgetmateriale er udsendt til menighedsrådene d. 14. juli, derudover er en opdateret 

budgetoversigt med sidste nye prognose udsendt d. 16. august.  

 

 

a.   PUK budgettet 

 

Det foreløbige PUK budget 2023 blev forelagt, med mulighed for MR til at kunne stille 

spørgsmål. 

 

Provstiudvalget har i PUK budgettet afsat: 

 

• Kr. 922.805 til Kirke-skoletjenesten 

 

• Kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet.  

For hvert gennemført børnekonfirmandhold (tidl. kaldet minikonfirmandhold) kan 

menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. 

hold fra provstiudvalgskassen. 

 

• Kr. 172.000 til Etablering, udvikling m.m.  

Dækker MRs provstirelaterede mødeudgifter, Churchdesk samt Abonnement på 

kirkegårdenes vidensblad. Kr. 80.000 af beløbet er afsat til diverse i provstiet. 

(Beløbet svinger fra år til år, alt efter hvad der kan tages højde for.) 

 

• Kr. 700.000 til PU-projekter 

Dækker LM personalekonsulentaftalen, Årlig ERFA-dag for præster, 

Udvikling/understøttelse af MR. 

 

• Kr. 7.500 Hospicepræst årlig rådighed 

 

• Kr. 5.000.000 Energirenovering til sogne i Gribskov (Kr. 3.600.000 i Halsnæs) 
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Alle sogne der skal have foretaget energirenovering skal hurtigst muligt fremsende 

ansøgning til Stiftets konsulentrunde via provstiudvalget 

  

Energirenovering – oprettelse af mellemregningskonto i provstiet: 

 

Materiale til behandling på MR-møde, inden afstemning ved de offentlige 

budgetsamråd, vedr. opret af mellemregningskonto til Fælles udvikling i provstiet, er 

udsendt til menighedsrådene d. 24. juni 2022. 

 

Baggrund: 

På PU-mødet d. 21. juni 2022 besluttede PU på basis af de modtagne rapporter fra 

Energitjenestens energigennemgang og det deraf forventede investeringsbehov til 

omlægning og optimering af de enkelte bygningers opvarmningsform, at fastholde de i 

PUK budget 2023 allerede foreslåede budgetbeløb på kr. 5.000.000 for Gribskov (og kr. 

3.600.000 for Halsnæs). 

 

Menighedsråd der har andre bygninger/kirker der har behov for energirenovering kan 

også ansøge provstiudvalget om midler fra denne ordning. 

 

Afstemning vedr. oprettelse af mellemregningskonto til energirenovering i 

provstiet. 

 

Hvert menighedsråd har det antal stemmer, som svarer til nuværende antal valgte MR-

medlemmer iht. udtræk fra KIS, som er rekvireret fra Helsingør stift. 

Totalt antal mulige stemmer for menighedsrådene i Gribskov = 88 

2/3 stemmer i Gribskov = 59 

 

Ved håndsoprækning stemte 11 ud af 13 MR for oprettelse, 1 imod og 1 blank, svarende 

til 114 JA stemmer. 

 

Oprettelse af mellemregningskonto til Fælles udvikling i provstiet i Gribskov blev 

vedtaget. 

 

På de næste års offentlige budgetsamråd vil Opfølgning på Energirenoveringen 

være et punkt på dagsordenen. 

 

 

b.   Kirkekassernes budgetter 

 

Budgetmaterialet blev gennemgået. 

Den fælles budgetoversigt blev gennemgået i hovedtræk. 

 

”Rådighed” for Gribskov blev gennemgået.  

 

Årets prognose lover igen overskud.  
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Når der tages højde for beslutningerne i PUs udsendte synsbreve samt budgetbreve, er 

der rum til indfrielse af 3 lån i stiftsmidlerne, og alligevel have et overskud på godt kr. 1 

mio. 

 

Beslutning om endelige bevillinger vil først blive taget på PU mødet d. 6. september, hvorefter 

hvert menighedsråd vil modtage oplysning om tildelte bevillinger for 2023.  

Endelig ligning udmelder provstikontoret derefter til hver kirkekasse på Økonomiportalen. 

Derefter åbnes for aflevering af de endelige budgetter. 

 

Andre bemærkninger til fællesoversigten 

Der var mulighed for at stille spørgsmål til budgetoversigten. 

 

Områdeorganistordningen 

Der var generel enighed, på nær nogle få sogne, om at fastholde ligningsmidler til 

Områdeorganistordningen på kr. 447.100, dog således at budget 2023 bliver beskåret med knap 

kr. 165.000, der i stedet skal dækkes ved brug af ordningens frie midler. 

  

Det blev understreget at Provstiudvalget ikke beslutter hvordan Områdeorganistordningens 

budget skal bruges, det gør repræsentantskabet. 

Alle 13 menighedsråd har deltagere i repræsentantskabet. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Formandsmødet i efteråret. 

Formandsmødet oprindeligt planlagt til d. 1. november flyttes til d. 10. november i 

Frederiksværk Sognegård. 

 

Foreløbige emner til mødet er: 

- Evaluering af budgetprocessen for budget 2023. 

- Muligheder som følge af den eventuelt nye lov om Folkekirkens økonomi. 

 

Send gerne emner der ønskes behandlet. 

Ønsker bedes tilsendt senest 30. september. 

 

D. 24. august er der udsendt ny version af PU-mødeplan til menighedsrådene, samt til MR-

formænd (= fortrolig postkassen).  

 

 

Mødet sluttede kl.: 21.40 

Notat/Referat udført af Jeanette/provstisekretær 
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