
Referat
Rødovre-Hvidovre Provsti – Møder

2022 - september PU møde - i Islev d 13/9 - d. 13-09-2022 kl. 19:00 til 21:35

Deltagere: Inger Bidstrup, Inger Margrethe Holst, Jann Valdemar Larsen, Torben Olesen, Bente Stengelshøj
Christoffersen, Tina Henriksen, Per Torsten Nielsen, Jørgen Degn Bjerrum, Martin Holt Jensen, Karen
Margrete Søgaard Herløv

 

Mødepunkt Referat

1 - pkt 1,0 Godkend dagsorden

 

Godkendt
 
Inden Bente og Martin nåede frem

2 - pkt 1,1 Strandmark - R21 - renters placering jf
revisor

Sag administrativt behandlet, så revision kan
udfærdige protokollat – se vedlagte

Sager:
210 - Regnskab 2021 - Strandmark d 24-3-2022 (2022
- 16472)

Bilag:
Aktdokument, 6-9-2022 - til Strandmark om renter
på opsparinger, 18-8-22 om bogføring af renter,
Strandmark - resultatdisponering R21

Taget til efterretning 

3 - pkt 1,2 GIAS takster 2023

GIAS centret har 1/9 udsendt nyhed om takst-
regulering pba. forbrugerprisindex: +8,7% pr
1/1 2023.

Sendt til høring hos kirkegårdsledere / MR med
kirkegårde d 6/9 - se vedlagte

 

Sager:
210 - GIAS - Årlig pristalsregulering for 2023 (2022 -
26451)

Bilag:
Aktdokument, 2-9-2022 - GIAS centret om årlig
regulering, Brev. pr. 01.09.2022 vedr.

Forslag formøde kl. 17 med kirkegårdsledere/MR om
spørgsmål fremsendt af FKiHs kirkegårdsledere -
priser/inflation og evt. tilskud ved fornyelser.
 
Sted Avedøre om der ikke skal være omvalg - ellers
andetsteds.
 
 
 



taksteregulering for året 2023, gias priskontrolliste -
2022 og 2023 priser, gias oplysninger - fredningstider
kirkegårde

4 - pkt 1,3 Nyt fra Formanden

Provstiudvalgskonference 2022 – lørdag den 1/10
2022 i Odense – 2 tilmeldte

Folkekirkens digitaliseringskonference, Lørdag den
29. oktober 2022, kl. 9.00-16.30 – nogle
tilmeldte?

Næste møde i Stiftsrådet den 22/9, Kommende møder |

Helsingørstift.dk (xn--helsingrstift-hnb.dk) skal
Stiftsrepræsentant inviteres til næste PU møde?

Sager:
210 - Årets provstiudvalgskonference - d 1/10 2022 i
Odense (2022 - 21415)

Bilag:
SV 2 tilmeldinger til provstiudvalgskonfrence den 1-
10-2022 (STPR F2 2022105)

Inger og Karen deltager den 1/10
Jørgen tilmelder sig den 29/10
Formanden undersøger om Solveig Petersen kan den
11/10 

5 - pkt 1,4 Status reservemidler

Oversigt vedlagt for hver kommune

Sager:
210 - Reservemidler 2022 - Rødovre og Hvidovre
(2022 - 1187)

Bilag:
Aktdokument, reservemidler pr 7-9-22

Taget til efterretning 

6 - pkt 2,1 - MR kvartalsrapporter 2 kvt. 2022

Oversigt vedlagt samt rådenes kvartalsrapporter med
fremsendte bilag om der er spørgsmål.

Sager:
210 - MR kvartalsrapporter - 2. kvt 2022 (2022 -
24469)
210 - MR kvartalsrapporter - 2. kvt 2022 (2022 -
24469)

Bilag:
Aktdokument, MR kvartalsrapporter 2 kvt. 2022 -
samlet oversigt - mgl 2, 2.Kvartalsrapport 2022 Islev,
Bemærkninger 2 kvt 2022 - Islev, 2.Kvartalsrapport
2022 Rødovre, Bemærkninger 2.kvt 2022 Rødovre,

Taget til efterretning. 
 
Ved uventede underskud kan der søges 5% midler.

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


Regnskabsoversigt 2.kvt 2022 Rødovre,
Kvartalsrapport 02 - 2022 Grøndalslund, Referat MR
2022.08.31 Grøndalslund, 2022.08.25 -
Kvartalsrapport - 2.kvt. 22 Hvidovre, 2022.08.25 -
Referat MR-møde, Hvidovre, RI 2.Kvartalsrapport
2022, RI Forklaringer 2. kvt. 2022, RI Anlægsskema
30.06.2022, Kvartalsrapport 30.06.2022, FkiH, referat
d. 24. august 2022, FkiH, 2. Kvartalsrapport 2022,
Strandmark, Aktdokument, MR overblik - 2 kvt 22,
Avedøre 2 kvt 22, Avedøre - 2 kvt anlægsskema,
Avedøre - referat 23-8-2022, MR overblik - 2 kvt 22,
Tillægsansøgning til budget 2023

7 - pkt. 2,2 - Provstesyn i 2 tjenesteboliger i Rødovre
sogn

Synsrapporter vedr. Rødovrevej 99 og Rønneholmsvej
36 vedlagt.
Årets provstesyn gennemført – se oversigt.

Sager:
210 - Provstesyn 2022 - Rødovre sogn d 24/3 + tj.b.
d. 23/8 22 (2022 - 5516)

Bilag:
Aktdokument, Provstesyn Røn36 d 23-8-2022,
Provstesyn R99 d 23-8-2022, Afholdte
provstesynsforretninger - skema

Syn godkendt.
 
Arbejder kan iværksættes, om der er midler i sognet
og det ikke kræves specifik godkendelse. 

8 - pkt. 2,3 - Synsrapport Hendriksholm kirke

Vedlagt synsrapport for Hendriksholm kirke iht.
kapitel 4, §35-37 i  Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
(retsinformation.dk)

Sager:
210 - Syn 2022 - Hendriksholm - d 3-5-2022 (2022 -
24325)

Bilag:
Synsrapport, Synsrapport til PU 2022

Syn godkendt.
 
Når der er fundet finansiering/midler kan arbejder
iværksættes.

9 - pkt 2,4 - Evaluering/opsamling efter
budgetsamråd

Evaluering og Bemærkninger til fællesmødet under
dette punkt. Der foreligger 3 notater, et for hvert
møde - vedlagt

Sager:
210 - Sag hørende til mødet: Budgetsamråd 2022,

Det skal præciseres næste år, at der er inviteret to
fra hvert menighedsråd.
Udover PU medlemmerne. 
 
For optimistisk med mødelængden - måske færre
emner til fællesmødet fremover.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1172
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1172


den 30/8 i Grøndalslund (2022 - 12730)

Bilag:
Aktdokument, Notat fra fællesmøde den 30-8-2022,
Notat fra Rødovre budgetsamråd d 30-8-2022, Notat
fra Hvidovres budgetsamråd d 30-8-2022

10 - pkt. 2,5 - PUK Budget 2023 - udkast endeligt
budget

Udkast fremlagt på budgetsamråd. Samme beløb til
skoletjenesten og stadig pause i afsætning til
samarbejdsprojekter. Dukkede der noget op på
samrådet, skal målsætning rettes - ellers aflevering af
udkast og notering af stempel.

Sager:
210 - PUK - Budget 2023 (2022 - 7057)

Bilag:
Aktdokument, Budget 2023 - udkast endeligt budget

Budget godkendt:
 
Budget afleveret
Årsbudget 2023 er blevet afleveret til provstiet
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
13-09-2022 19:43
 
Stempel:
Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg, CVR-nr.
21320188, Budget 2023, , Endelig budget
afleveret d. 13-09-2022 19:43
 
Per nåede frem til dette punkt.

11 - pkt. 2,6 Beløbsgrænse for anlæg mm

Fastholdes bagatelgrænsen på 40.000 for
anlægsbevillinger – se side 3 i
Grønspættebogen?
Skal det ikke noteres, at der er samme grænse
for tillægsbevillinger eller var den på 50.000?

 

Sager:
210 - Provstiudvalg 2021-2025 - adgange, mødeplan,
regler mm (2021 - 29648)

Bilag:
Aktdokument, Grønspættebog - 2022

Det normale minimumsbeløb bliver fremadrettet kr.
50.000. 

12 - pkt. 2,7 - Budget 2023 - Rødovre

 Prioriterede ønsker fremgår af vedlagte version 3.
Der er gæld til kommunen på 3,5 mio. pga
selvbudgettering indtil 2020.
Alle MR har ønsket øgede driftsbevilling pga
gas prisen – se indarbejdet rettelses-skriv fra
Hendriksholm af 1/9.
Hvis statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
uændret bevilling til PUK (trods stor stigning
i stifts-bidraget) udgør ønsker 4 mio. mere end
kirkeskat tilsiger.

Vedlagt oversigt frie midler, lån, medlemmer samt

2023 er særligt år pga krig og energiprisernes
himmelflugt, derfor imødekommes i 2023 de
ønskede øgede driftsrammer.
 
Ingen midler til opsparinger i 2023.
 
Anlægsønsker indtil prioritet 4 imødekommet
 
Afdrag i 2023 - 1 mio af 3,5 til Rødovre kommune
 
 
 



ubrugte anlægsmidler

Sager:
210 - Budget 2023 - Rødovre ligningsområde (2020 -
37290)

Bilag:
Aktdokument, B2023 sammenskrivning nr. 3
Rødovre - foreløbige m prioriterede ønsker, MR
Rødovre del - udvikling frie midler 2012-2021,
Rødovre sogne - vand varme el fra 2017-21, dst -
Rødovre udvikling FKm 2017-22, reservemidler brugt
i Rødovre ligningsområde 2016-21, bevillinger i
Rødovre - 2017-22, status anlægsbevillinger for B22 i
Rødovre ligningsområde, status anlægsbevillinger
B21 - Rødovre kommune, Lån i Rødovre delen 2012-
21

 
 

13 - pkt. 2,8 - Budget 2023 - Hvidovre

Prioriterede ønsker fremgår af vedlagte version 3
Der skal tages stilling til evt 5% midler, kan
øgede driftsmidler forsvares - se
kvartalsrapporter, og hvilke prioriteringer PU
har.
Hvis statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
uændret bevilling til PUK (trods stor stigning
i stiftsbidraget) udgør ønsker knap 1 mio.
mere end kirkestat tilsiger.

Vedlagt oversigt frie midler, medlemstal, lån samt
ubrugte anlægsmidler

Sager:
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)

Bilag:
Aktdokument, B2023 sammenskrivning nr. 3
Hvidovre - foreløbige m prioriterede ønsker, MR
Hvidovre del - udvikling frie midler 2012-2021,
hvidovre sogne - vand varme el fra 2017-21, dst -
udvikling FKm Sogne i Hvidovre kommune 2017-22,
bevillinger i Hvidovre - 2017-22, status anlægsmidle
for B22 i Hvidovre - 1 halvår, Status på B21
bevillinger - Hvidovre kommune, budgetrapport
udlån - hvidovre kommune

Færre midler afsat til reservekontoen.
Dermed råd til ekstra afdrag på lån - tildelt Hvidovre.
 
Kun opsparinger til meget store projekter bibeholdt.
Resten er prioriteret til ekstra afdrag.
 
Alle ønsker om øget drift og anlæg imødekommet. 

14 - pkt 3,1 FkiH - afd 4 på risbjerg kirkegård

 
Ansøgning om ændring af gravgård 4 har været til

udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

Udgår



På februar mødet blev der givet afslag på 5%
midler.
Afventer finansiering samt stillingtagen til
kirkegårdskonsulentens bemærkninger fra
FKIH.

NB finansiering ønsket i B23

15 - pkt 3,2 Strandmark - udbygning underetage

Ansøgning via byggesag gik til Stiftet efter PU møde
i marts 2022. Ansøgning godkendt efter høring hos
kgl. Bygningskonsulent april 2022. 
Forudsætning - at kommunal godkendelse foreligger.
Den er i anden nabohøring.
Derefter tid for låneansøgning.

 

16 - pkt 3,3 FkiH - skitseforslag til udbygning på
risbjerg kirkegård

Skitseforslag til udbygning af lokaler for
ansatte samt handicaptoilet på Risbjerg
kirkegård, som fremlagt ved besøg på
kirkegården i januar ønskes godkendt.
Udbygning løber pt. op i +24 mio.
Den har været til høring hos provstiets
bygningskyndige.  
Udtalelse sendt til Stiftet den 12/5.

Afventer Stiftet.

Afventer Stift 

17 - pkt. 3,4 - HS Kvittering - byggesag Rødovre -
svartid ca 8 uger

 
 Projekt sendt til godkendelse i Stiftet efter indstilling
fra PU på august møde. 
Finansiering ved frie midler kr. 400.000 fra corona
årene.
Kvittering fra Stiftet den 30/8 vedlagt. 
Forventet sagsbehandlingstid 8 uger.

Sager:
210 - Projekt til forskønnelse af Rødovre kirke (2022 -
20226)

Bilag:
Aktdokument, Kvittering

Afventer stift 

18 - pkt. 3,5 ad udviklingsplan Hvidovre kirkegård Afventer FKiH 



 Forslag til plan for 3 områder har været forbi
Hvidovre MR og var på PU møde i maj. 
Udviklingsplan / helhedsplan har været i høring hos
kirkegårdskonsulent – svar modtaget 11/8. 
Afventer svar fra FkiH på kirkegårdskonsulentens
bemærkninger – se skriv med delreferat fra august
møde.

Sager:
210 - FKiH - B22 - Hvidovre kg - helhedsplan kr
500.000 (2022 - 1755)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 2022 - august PU
møde - i Strandmark, Hvidovre kirkegård. Udtalelse
vedr helhedsplan, vedr. udviklingsplan for Hvidovre
kirkegård

19 - pkt 3,6 Vedtægt for Hvidovre Tværkulturelle
Samarbejde

 Vedtægt behandlet på maj møde og derefter sendt i
Stiftet til godkendelse den 12/5 2022. 
Afventer stiftet.

Afventer Stiftet - sekretær rykker juristen 

20 - pkt. 4,1 Folkekirkens skoletjeneste Vestegnen -
2. kvartalsrapport 2022

 Til orientering – kvartalsrapport modtaget fra
naboprovsti – se vedlagte.

Sager:
Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen FSV -
Regnskab 2022 - Glostrup Provsti (2022 - 5424)

Bilag:
Folkekirkens skoletjeneste Vestegnen 2.
kvartalsrapport 2022, FSV Budget, formål 2022.06.30

Taget til efterretning 

21 - pkt 4,2 Café Hjertetræet

 Til orientering - Genåbning af Caféen den 9/9 22

Fin genåbning med god stemning og musik

22 - pkt 4,3 Provstens hjørne

 

Frikirkenets generalsekretær samt provst, Martin
og biskop skal lave lobby arbejde overfor folketinget
2 + 3 politikere - 2 timers besøg i Grøndalslund kirke
og Højnæs-kirken i henholdsvis sept. og okt.
 
Møde med STØ jurist og kommunen om kirkers



byggelinjer. Beskyttelseslinje 300 meter, hvor Stiftet
har vetoret.
 
Internat med biskop torsdag - fredag i denne uge.
 
Provster på årsmøde i næste uge i Viborg.
 
 

23 - pkt 4,4 Nyheder fra DAP

 
Kirkeministeriet KM / alle stifter:

15/8  Den nye bogføringslov får betydning for
menighedsråd og provstiudvalg (kirkenettet.dk)
18/7 tilbud om PROJEKTLEDERKURSUS 31.

oktober - 2. november 2022 (kirkenettet.dk) eller
FACILITATORKURSUS 21. - 23. november 2022
(kirkenettet.dk)
 
Folkekirkens IT
 1/7 Folkekirkens Digitaliseringskonference 2022
(kirkenettet.dk) den 29/10 2022
 
Helsingør Stift / HS:
5/9   Migrantmenighedernes Domkirketræf
(kirkenettet.dk)
22/8 Invitation till virtuelt introkursus for nyansatte i
folkekirken den 28. september 2022
(kirkenettet.dk)

Folkekirkens forsikringsenhed / FE
29/6 Nyhedsbrev juli 2022 (kirkenettet.dk) -
Forebyg brandskader
 
GIAS Centret
2/9   GIAS - Prisregulering af takster i Kirkeportalen for året 2023
(kirkenettet.dk)

1/9    Invitation til KAS/GIAS kursus
(kirkenettet.dk)
27/7 Nyt fra GiasCentret om kurser i efteråret 2022
(kirkenettet.dk)

 

 

24 - pkt 5,1 Eventuelt

 

IT sikkerhed - vær obs på falske mails - præster
bruger KM mails ellers er det nok falske mails.
 
Martin genvalgt af præsterne til arbejdsmiljø
repræsentant.

25 - pkt 5,2 Næste møde

 
Næste PU møde er i Avedøre tirsdag den 11/10

Formøde aftalt til kl. 17 se pkt. 903 / 1,3 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Den-nye-bogf%C3%B8ringslov-f%C3%A5r-betydning-for-menighedsr%C3%A5d-og-provstiudvalg.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/PROJEKTLEDERKURSUS-15--november---17--november-20210601-1932.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/FACILITATORKURSUS-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Folkekirkens-Digitaliseringskonference-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Migrantmenighedernes-Domkirketr%C3%A6f-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Invitation-till-virtuelt-introkursus-for-nyansatte-i-folkekirken-den-28--september-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Nyhedsbrev-juli-20220629-7904.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/GIAS---Prisregulering-af-takster-i-Kirkeportalen-for-%C3%A5ret-2023.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Invitation-til-KASGIAS--kursus.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Orientering-om-GIAS-kurser-i-efter%C3%A5ret-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Den-nye-bogf�ringslov-f�r-betydning-for-menighedsr�d-og-provstiudvalg.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/PROJEKTLEDERKURSUS-15--november---17--november-20210601-1932.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/FACILITATORKURSUS-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Folkekirkens-Digitaliseringskonference-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Migrantmenighedernes-Domkirketr�f-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Invitation-till-virtuelt-introkursus-for-nyansatte-i-folkekirken-den-28--september-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Nyhedsbrev-juli-20220629-7904.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/GIAS---Prisregulering-af-takster-i-Kirkeportalen-for-�ret-2023.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Invitation-til-KASGIAS--kursus.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Orientering-om-GIAS-kurser-i-efter�ret-2022.aspx


2022 kl. 19
- frist for sager til mødet er den 30/9

derefter møder:
den 8/11 og den 15/12 - frist for sager til PU møder er
10 dage før

26 - Referat - underskrift ark

 

Sager:
210 - Sag hørende til september PU møde i Islev d
13/9 22 (2022 - 16379)

Bilag:
Referat for 2022 - september PU møde - i Islev d 13-9
- 1. udgave

 

2022 - 16379 - Rødovre-Hvidovre Provsti – Møder 13-09-2022, 19:00



Inger Bidstrup (Rødovre-Hvidovre
Provstiudvalg)

Inger Margrethe Holst

Jann Valdemar Larsen Torben Olesen (Rødovre-Hvidovre
Provstiudvalg)

Bente Stengelshøj Christoffersen Tina Henriksen (Rødovre-Hvidovre
Provstiudvalg)

Per Torsten Nielsen Jørgen Degn Bjerrum (Rødovre-Hvidovre
Provsti)

Martin Holt Jensen (Rødovre-Hvidovre
Provstiudvalg)

Karen Margrete Søgaard Herløv
(Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg)
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