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Rødovre-Hvidovre provstiudvalg Dato:  

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2020 

 
 

  

Referat Beslutning 

 
Indkaldelse til provstiudvalgsmøde: 
 

onsdag den 24. juni 2020, kl. 19.00 – 22.05 
 
Mødet afholdes i Islev – med 1 meters afstand / 4 m2 pr person  
 
 
Afbud fra: 
 
Inhabilitet noteres under punktet 

Deltagere: 

 
Allan Dalkvist, Bente Chri-
stoffersen, Bjarne Jørgensen, 
Inge Stagsted Lund, Inger 
Holst, Jann Larsen, Jørgen 
Degn Bjerrum, Lene Jesper-
sen, Torben Olesen, Ulla 
Boye Christensen  

 

Referent: Henriette Høeg 
 
MEDDELELSER 

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 
 Sag nr. 2020-2669 
 

 
Dagsorden godkendt 
 

1.2. Status for 5%-midler og returnerede anlægsmidler 
Kommunevis oversigt er vedlagt inkl. skyldige feriemidler 
 

 
Oversigt taget til efterretning 
 

 
NYE SAGER 
 

 

2.1. Årsregnskaber 2019 – MR 
sag 2020-6791 
Overblik over anlægsbevillinger, frie midler og forventet in-
defrysning af feriemidler. 
Fremlægges til drøftelse og eventuel beslutning 
Vedlagt overblik over kirkekassernes R19 

 

 
Oversigter gennemgået. 
 
Skriv til menighedsråd om 
anlægsmidler udarbejdes. 
 
Svarfrist 2/9 2020 

2.2. Islev – ansøgning konvertering opsparing 
sag 2019-1317 
 
MR aflægger regnskab for anlægsarbejde vedr. altersølv. 
Regnskabet slutter med et overskud på kr. 45.790, der ansø-
ges overført til opsparing vedr. Nye lokaler 
 
Regnskab for altersølv opsparing - samt ansøgning om kon-

vertering af restbeløb til anden opsparing er vedlagt 

 
Regnskabet godkendt. 
 
Ansøgning om overførsel til 
opsparing ikke godkendt. 
 
Rest anlægsmidler over 
10.000 skal returneres. 
 
Inhabil – Ulla Boye 

2.3. Kvartalsrapporter 1. kvartal 2020 – MR 
sag 2020-16393 
Vedlagt oversigt over status på modtagne kvartalsrapporter 

 

 
Oversigt taget til efterretning 
 

2.4. PUK – budget 2021 
sag 2020-14637 
Vedlagt udkast til foreløbigt budget for 2021 

Jann kunne ikke godkende 
den løbende opsparing til stu-
dietur for præster. 



2 

 

Rødovre-Hvidovre provstiudvalg Dato:  

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2020 

 
 

  

Referat Beslutning 

  
Foreløbigt budget godkendt. 
 
Budget afleveret 
 
Årsbudget 2021 er blevet 
afleveret til provstiet 
 
Budgettet er blevet påført 
tidsstemplet: 
24-06-2020 20:41 

2.5. Hvidovre – Ansøgning iværksættelse kviste gl. præstebolig 
sag 2019-32154 
 
MR ansøger om godkendelse af iværksættelse af kviste på 
menighedshuset til kr. 371.625, finansieret af anlægsbevilling 
på kr. 350.000 i 2020 – samt forbrug af midler fra driftsram-
men 
 
Ansøgning med tilbud er vedlagt  

20:45 
 
Projektet sendes til provstiets 
bygningskyndige. 
 
Er der ingen bemærkninger 
tilgår svar sognet straks. 
 
Inhabil – Torben Olesen 

2.6. Grøndalslund – Ansøgning iværksættelse nøglesystem 
sag 2019-32458 
MR ansøger om godkendelse af etablering af nyt nøglesy-
stem til kr. 151.860, finansieret af anlægsbevilling på kr. 
152.000 i 2020.  
Ansøgning og tilbud er vedlagt 

 
 
Ansøgning godkendt. 
 
 
 
Inhabil – Jann Larsen 

2.7. Grøndalslund – Ansøgning iværksættelse maskinkøb 
sag 2019-32460 
MR ansøger om godkendelse af indkøb af traktor til kr. 
480.000, finansieret af anlægsbevilling på kr. 494.000 i 2020 
Ansøgning og tilbud er vedlagt 

 
 
Ansøgning godkendt. 
 
 
Inhabil – Jann Larsen 

2.8. Islev – årets syn – Islev kirke 
sag 2020-15702  
Vedlagt synsrapport for kirken. 

Tjenesteboligerne bliver også synet i år.  

 
Synsforretning godkendt. 
 
 
Inhabil – Ulla Boye 

2.9. FKiH – Ansøgning iværksættelse sø renovering 
sag 2020-14977 
 
Projektet forventes fremsendt til principgodkendelse, da en-
delig tilbudsindhentning og finansiering ikke forventes at væ-
re på plads. 
Der foreligger opsparing på kr. 1.439.141 pr 31/12 2019 
 
Vedlagt ansøgning og projektets bilag 

 
Projektet sendes til Stiftet / 
kirkegårdskonsulent med bl.a. 
fokus på kommende vedlige-
holdelses udgifter. 
 
Blank påtegning meddeles 
umiddelbart til FKiH. 
 
Inhabile – Torben Olesen, Allan 
Dalkvist 
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Rødovre-Hvidovre provstiudvalg Dato:  

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2020 

 
 

  

Referat Beslutning 

2.10. Møde om bispevalg den 29/6 2020 
sag 2020- 18409 
PU skal udpege et valgt medlem til at deltage i møde den 
29/6 kl. 14. På mødet d 29/6 foretages bl.a. valg af en valgbe-
styrelse – se vedlagte brev 

 

 
 
Ulla Boye blev udpeget 
 

2.11. Strandmark – ansøgning om iværksættelse udendørs arb. 
sag 2020-18442 
Menighedsrådet ansøger om at iværksætte arbejde på præste-
boligens have og terrasse for i alt kr. 99.375. 
Arbejdet finansieres ved rest-bevilling på kr. 63.316 supple-
ret med overførte frie, afgrænsede midler. 

Ansøgning med tilbud er vedlagt 

 
 
Ansøgning godkendt. 
 
 
 
 
Inhabil – Bente Christoffersen 

 
VERSERENDE SAGER 
 

 

3.1. Avedøre – Årsregnskab 2018 
Sag nr. 2019-26219 
 
MR har på møde 2. juni 2020 behandlet revisionens bemærk-
ninger i revisionsprotokollat for årsregnskab 2018. 
Menighedsrådets kommentarer fremgår af beslutningsproto-
kollen for MR-mødet (punkt 2.1.2 og 2.2.4), samt notat om 
Cafeen. Fremlægges til PU behandling og godkendelse før 
offentliggørelse på sogn.dk 
 
Revisionsprotokollat, MR-beslutningsprotokol og notat om 

Cafe Hjertetræet er vedlagt. 

 

Menighedsrådets bemærknin-
ger taget til efterretning.  
 
Årsregnskab 2018 godkendt 
som det foreligger til offent-
liggørelse. 
 
Ad cafe regnskabet – nye 
procedurer indført.  
Provstiudvalget bekymret og 
undrer sig over Beierholm 
ikke lavede notat i R17. 
Gæld til kirken skal nedbrin-
ges 
 
Inhabile – Bjarne Jørgensen & Inge 
Lund 

3.2. Avedøre – El- og vandaftaler præsteboliger 
sag nr. 2019-13455 
 
PU afventer aftaler om forbrugsafgifter for de 3 præsteboli-
ger. Vurdering modtaget fra Stiftet 9/3 2020 - Avg 40 
 

 
I proces. 

3.3. Brev om usikre gravsten 
Sag nr. 2019-33993 
 
Rødovre menighedsråd tilskrevet om private gravsten er sik-
ret, som aftalt på sidste PU møde. 
PU skrivelse er vedlagt til orientering 

 

 
I proces. 
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ORIENTERING 
 

 

4.1. Provstens orientering 
Sekretær på kursus den 25-26/6 – bestilt af KM / delvist be-
talt af kompetencemidler ex transport, overnatning og mid-
dag 
Sommerferie de sidste 4 uger af juli  
 

 
Barselsvikar skal findes inden 
sommerferien til Avedøre. 
 
Stiftets syn af ny bolig på 
Karlskær Allé gennemført. 
Stor ros til boligen.  
 
Efteruddannelse af provst for-
sinket ½ år pga. Corona, så 
først færdiguddannet forår 
2021. 
 

4.2. Orientering om Skoletjenesten FSV 
sag nr. 2018-41274 
Status 1. kvt fremgik under pkt. 2,4 
 

 
Udkast til vedtægt lavet af de 
3 provster.  
Præsenteres den 13/8 for sko-
letjenestens forretningsud-
valg. 
Derefter skal den forbi stiftets 
jurist. 
 

4.3. Seneste nyt fra rådsmedlemmer 
 

 
Grøndalslund MR har fået 2 
ansøgninger om lån af lokaler 
til kristne bønnemøder, 
 
Islev kører sommerhøjskole 
om onsdagen fra i dag. Sørine 
Godtfredsen deltager den 
22/7 
 
 

4.4. Nyheder KM m.fl. på DAP 
 
KM - 11-6 – Bispevalg i Helsingør Stift 2020 
Folkekirkens IT – 8-6 – Alle kirkenet brugere får adgang til Teams 

F IT – 8-6 – Personregistrering Tidsopgørelser 2019 
F FE – 4-6 – Juni Nyhedsbrev – Corona som arbejdsskade 
KM – 25-5 – Kommende elektronisk fakturering 
HS – 19-5  – Konsulentrunde den 25-26/8 2020 
KM – 13-5 – Ny frist for orienteringsmødet – frist 21/8 

 
 
Bemærk dagens KM nyhed 
på DAP om feriepenge – in-
gen ændring. 
 
 
 
Rødovre sogne  18/8 
Hvidovre sogne 11/8 
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EVENTUELT 
 

 

5.1. Punkter til budgetsamråd efterlyses 
fx princip for anlægsmidler og opsparinger 
Provstiudvalgets økonomi 
Den nye ferielov 

 
Erindringsskriv udsendes sna-
rest. 

5.2. Ad godkendelse på sidste møde – Islev birketræer 
Nu er der kommet skriv fra Islev MR, at finansierings forud-
sætninger er anderledes. Det udløser skriv til Islev  

 

5.3. Næste møde i Grøndalslund: 
onsdag den 19/8 2020 kl. 17 
- frist for sager til mødet er den 9/8 2020 
 

Evt. synsrapporter 
 
Biregnskab for køkkenprojekt 
i Grøndalslund 
 
Kvartalsrapporter 2 kvt 
 
Budgetsamråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


