
Referat
Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 12 - d. 01-11-2022 kl. 18:00 til 19:00

Deltagere: Gotfred Edvard Grip Blom, Hans-Henrik Nielsen, Rebecca Rudd, Leif Poulsen, Michael Christian
Kornerup, Jan Sievert Asmussen
Afbud: Hagen Philipsen Ahlgren, Kjeld Winkler Neumann

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Orientering fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Jan Poulsen fra
Skovlunde deltager i provstiudvalgsmøderne som
fast tilhører. 

3 - Byggesag - præventive tiltag mod skimmelsvamp
i Ballerup Kirke

Bilag til punktet vil blive fremsendt i særskilt mail til
provstiudvalget til brug for behandling på mødet.
 
Ballerup Sogns Menighedsråd søger om godkendelse
af detailprojekt mod skimmelsvamp i kirken der
indebærer, hvordan problemet kan afhjælpes, samt
hvordan fugt i kirken kan undgås fremadrettet.   

Provstiudvalget godkender det samlede projekt.
 
Provstiudvalget godkender endvidere, at der
sker overførsel af midler fra drift til anlæg på kr.
228.484 til medfinansiering af projektet.
 
Provstiudvalget erindrer samtidig sognet om at få
tilsendt et afsluttende projektregnskab, når projektet
er afsluttet.

4 - Byggesag - fjernelse af jordhøj på Ballerup
Kirkegård

Provstiudvalget har, efter anvisning fra stiftet,
indhentet en udtalelse fra kirkegårdskonsulent
Susanne Wagner, som nu foreligger
til provstiudvalgets videre foranstaltning.
 
Udtalelsen vil blive fremsendt i særskilt mail til
provstiudvalget til brug for behandling på
provstiudvalgsmødet.

Sager:
Ballerup-Furesø Provsti - Byggesag - Ballerup Kirke -

Provstiudvalget tager kirkegårdskonsulentens
bemærkninger til efterretning og anmoder
samtidig Ballerup Sogns Menighedsråd om at
genoverveje projektet med udgangspunkt i de
bemærkninger, som kirkegårdskonsulenten
fremfører i sit brev af 13. oktober 2022 (vedlagt).   



Ballerup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2022 -
22204)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

5 - Ballerup kirke - udlejning af jord til kirkens
naboer til brug for opsætning af skraldespande

Efter anvisning fra stiftet har Ballerup Sogn kontaktet
2 ejendomsmæglere for at vurdere om der en
lejeværdi af det stykke jord, som de vil udleje til
kirkens naboer til brug for opsætning af
skraldespande. 
Begge ejendomsmæglere har vurderet, at der ikke er
menes at være en lejeværdi, jf. vedlagte bilag.  
Stiftet har i brev af 13. oktober, jf. vedhæftede,
meddelt, at det tages til efterretning og
at menighedsrådets udlejning og PUs eventuelle
godkendelse ikke giver anledning til yderligere
bemærkninger fra stiftet.
Sagen ligger nu til PU´s godkendelse.
 

Sager:
B-F Ballerup Kirke - udlejning af jord til kirkens
naboer til brug for opsætning af skraldespande
(2022 - 15350)
B-F Ballerup Kirke - udlejning af jord til kirkens
naboer til brug for opsætning af skraldespande
(2022 - 15350)
B-F Ballerup Kirke - udlejning af jord til kirkens
naboer til brug for opsætning af skraldespande
(2022 - 15350)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Ballerup Kirkegård,
Aktdokument

Provstiudvalget godkender, at jorden udlejes til
kirkens naboer til nul kroner. Der skal udfærdiges en
lejekontrakt, som skal indsendes til provstiudvalget
til godkendelse. Lejekontrakten skal indeholde
betingelser for anvendelse af arealet samt rammer
for ophør af kontrakten.

6 - Værløse Sogn - regulering af honorarsatser for
menighedsrådsmedlemmer 2022

Honorarer for 2022 blev godkendt på
provstiudvalgsmøde den 1. juni 2022. Værløse Sogn
er i mellemtiden blevet opmærksom på, at de har
glemt at regulere satserne for 2022 og anmoder nu
om provstiudvalgets godkendelse af regulerede
satser til formand, kasserer og kirkeværge,
jf. vedlagte bilag.   

Sager:

Provstiudvalget kan ikke godkende sognets
anmodning om regulering af honorarer i
indeværende år.   
 



B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022
(2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022
(2022 - 11964)

Bilag:
Aflønning af menighedsrådsmedlemmer 2022, Fra
Peter Schouboe, Værløse ang. godkendelse af
honorarer 2022, MR referat 2. november 2021

7 - Værløse Sogn - genhusning af sognepræst i
forbindelse med skimmelsvampsag

Notat fra indflytningssyn er vedlagt.
 
Bilag fra sognet vedr. leje af bolig vil i særskilt mail
blive fremsendt til provstiudvalget med henblik på
godkendelse på provstiudvalgsmødet.

Sager:
B-F Præstebolig - genhusning af præst i
Annexgårdsparken 37, Kirke Værløse (2022 - 29464)

Bilag:
notat fra indflytnngssyn, Rosa

Provstiudvalget godkender lejekontrakten og
imødeser samtidig en kopi til godkendelse af aftalen
mellem menighedsrådet og sognepræsten.  

8 - PUK endeligt budget 2023

Godkendelse af:
Ballerup-Furesø Provstiudvalg, CVR-nr. 21227609, Budget 2023, Endelig
budget afleveret d. 26-10-2022 12:58

Sager:
B-F Budget 2023 (2022 - 6184)

Bilag:
PUK Årsbudget 2023 26. oktober 2022

PUK´s endelige budget for 2023 blev godkendt af
provstiudvalget.  

9 - Referat af menighedsrådsmøde Værløse

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Værløse sogn - referater (2021 - 17373)

Bilag:
Menighedsrådsmøde nr. 7 for den 4. oktober 2022
Referat

Taget til efterretning. 



10 - Referat af menighedsrådsmøde Ballerup

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Ballerup menighedsråd - referater (2021 - 19214)

Bilag:
MR møde 6.10.2022

Taget til efterretning.  

11 - Referat af menighedsrådsmøde Hareskov

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Hareskov menighedsråd - referater (2021 -
23308)

Bilag:
Referat MR Møde d. 11-10-2022

Taget til efterretning. 

12 - Årshjul

Indstilling fra formandskabet: at
provstiudvalgsmødet d. 29.11.2022 udvides med 30
minutter, således at mødet begynder kl. 16:30.
 
 

Sager:
B-F Årshjul Ballerup-Furesø provstiudvalg (2018 -
15841)

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2022 - opdateret 13. oktober
2022

Indstillingen blev godkendt. Næste møde i
provstiudvalget den 29. november 2022 er derfor
aftalt til at starte kl. 16.30. 

13 - Evt.

 

Ingen bemærkninger. 
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Gotfred Edvard Grip Blom Hans-Henrik Nielsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti) Leif Poulsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Michael Christian Kornerup Jan Sievert Asmussen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)
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