
Referat
Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 15 - d. 08-03-2023 kl. 16:30 til 19:00

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

   

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Orientering fra formanden

Til brug for orienteringen er vedlagt:
Den Ukrainske Menighed har fået
tilladelse til afholdelse af gudstjenester
i Skovvejskirken

Høringsbrev fra Kirkeministeriet ang.
ny bekendtgørelse og cirkulære i
forbindelse med den forventede
vedtagelse af lov om ændring af lov om
menighedsråd, lov om folkekirkens
økonomi og lov om forsøg i folkekirken
(Udvidelse og forenkling af
samarbejdsmuligheder, øget
transparens og fleksibilitet i den lokale
økonomistyring m.v. og ophævelse af
lov om forsøg i folkekirken)

Sager:
B-F Ukrainsk menighed - anvendelse af en kirke i
provstiet (2022 - 35041)
B-F Provstiudvalget (2020 - 2251)

Bilag:
Aktdokument, IMG-
064cc8d14fff9c7654174c70df018fbc-V, Høringsbrev,
administrative forskrifter i forbindelse med
opdatering af lov om folkekirkens økonomi (Gode
Rammer), Høringsliste vedr. adminsitrative
forskrifter efter opdatering af lov om folkekirkens

 



økonomi (Gode Rammer), UDKAST - Bekendtgørelse
om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes
virksomhed, UDKAST - Cirkulære om folkekirkens
lokale kassers budget, regnskab og revision mv,
UDKAST - Bilag 1 (revisionsinstruks) til cirkulære om
folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og
revision

3 - Byggesag - udbedring af skader på kirkebænke i
Ballerup Kirke

Ansøgning fra sognet samt bilag fra Nationalmuseet
er vedlagt.

Sager:
Ballerup-Furesø Provsti - Byggesag - Ballerup kirke -
Ballerup Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2023 - 6604)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Ansøgning til
Provstiudvalget fra Ballerup Sogn ang. tilladelse til
udbedring af skader på kirkebænkene, Bilag fra
selvbetjening

Provstiudvalget godkender sognets ansøgning og
videresender den til behandling i stiftet.

4 - Byggesag - forundersøgelse i forbindelse med
restaurering af kalkmalerier i koret i Ballerup Kirke

Ansøgning fra sognet samt bilag fra Nationalmuseet
er vedlagt.

Sager:
Ballerup-Furesø Provsti - Byggesag - Ballerup kirke -
Ballerup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2023 -
6603)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Ansøgning til
Provstiudvalget fra Ballerup Sogn forundersøgelse
ifm. restaurering af kalkmaleriet i koret, Bilag fra
selvbetjening

Provstiudvalget godkender sognets ansøgning og
videresender den til behandling i stiftet.

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

Ballerup Sogn har fremsendt kontrakt til
godkendelse i Provstiudvalget vedr. udlejning af jord
til kirkens naboer. Kontrakten vedlægges.

Til brug for Provstiudvalgets godkendelse vedlægges

Provstiudvalget godkender kontrakten under
forudsætning af, at det af kontrakten kommer til at
fremgå, at udlejningen sker med henblik på
opsætning af skraldespande. 



tillige delreferat af møde i Provstiudvalget den 1.
november 2022.

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)

Bilag:
Aktdokument, Kontrakt Udlejning af jordlod AB
Schwenkestræde, Delreferat fra møde
Provstiudvalgsmøde nr. 12

6 - Pederstrup Sogn - ansøgning om udskiftning af
vinduer i præsteboligen, Vårbuen 69

Ansøgning fra Pederstrup Sogn vedlagt tillige med
tilbud på udskiftning af vinduer samt rapport fra
provstesyn november 2022.

Sager:
Provstesyn 2022-2025 (2022 - 9274)
Provstesyn 2022-2025 (2022 - 9274)
Provstesyn 2022-2025 (2022 - 9274)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Tilbud 7826, Tilbud
7825, T703521-2023-01-19-100512(2)-opstalt,
T703521-2023-01-19-100512(3), Præstebolig
Vårbuen 69, Ballerup - byggesynsrapport 2022

Provstivalget tilbageviser ansøgningen, idet man skal
anmode om menighedsrådets vurdering af sagen, før
Provstiudvalget kan træffe beslutning i sagen. Det
bemærkes, at Provstiudvalget ikke mener, at
ansøgningen er i overensstemmelse med
provstesynets anbefaling. 

7 - Godkendelse af honorarer for 2023

Til brug for godkendelse er vedlagt oversigt over
sognenes anmodninger om honorarer for 2023 tillige
med oversigt over honorarer for de foregående år. 

Sager:
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)

Provstiudvalget godkender honorarer for
menighedsrådsmedlemmer 2023 med den ene
bemærkning, at Ballerup Sogns kasserer ikke kan
modtage honorar, jf. § 45, stk. 2 i Bekendtgørelse af
lov om tjenestemænd og § 1 i Cirkulære om
honorering af præsters varetagelse af hvervet som
kontaktperson eller daglig leder. Dette er meddelt til
sognet i mail af 6. december 2022.



B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)
B-F Honorar til menighedsrådsmedlemmer 2022 og
2023 (2022 - 11964)

Bilag:
Aflønning af menighedsrådsmedlemmer 2023,
Menighedsrådet - Indstilling til provstiudvalg om
honorarer. dec. 2022.coh, Aktdokument,
Aktdokument, Bilag 5.1 Honorarstigning til
godkendelse, Aktdokument, Aktdokument,
Aktdokument

8 - Godkendelse af årsregnskab for 2022 for PUK

Godkendelse af årsregnskab for 2022 for PUK med
følgende stempel:

Ballerup-Furesø Provstiudvalg, CVR-nummer
21227609, Regnskab 2022, Afleveret den. 28-02-
2023 kl. 12:19

Sager:
B-F Materiale PWC årsregnskab 2022 (2023 - 3409)

Bilag:
Årsregnskab 2022 afleveret 28. februar 2023

Provstiudvalget godkender regnskab afleveret den
28-02-2023 kl. 12:19

9 - Fra biskoppen ang. orientering om stiftsbidraget
for 2024

 Orienteringspunkt

Sager:
B-F Budget 2024 (2023 - 1463)

Bilag:
Til provster vedr. stiftsbidrag

Taget til efterretning.

10 - Referat af menighedsrådsmøde Værløse

 Orienteringspunkt

Sager:
B-F Værløse Sogn - referater (2023 - 5184)

Bilag:
Referat MRmøde nr. 2 for den 7. februar 2023 m
underskrifter

Taget til efterretning.



11 - Referat af menighedsrådsmøde Ballerup

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Ballerup menighedsråd - referater 2023 (2023 -
3543)

Bilag:
Ordinært MR 25. januar 2023

Taget til efterretning.   

12 - Referat af menighedsrådsmøde Skovlunde

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Skovlunde Sogn - referater 2023 (2023 - 2585)

Bilag:
20221102 Referat MR 2022.11.02

Taget til efterretning.

13 - Referat af menighedsrådsmøder Pederstrup

Orienteringspunkt

Sager:
B-F Pederstrup Sogn - referater af
menighedsrådsmøder 2023 (2023 - 2754)
B-F Pederstrup Sogn - referater af
menighedsrådsmøder 2023 (2023 - 2754)

Bilag:
Beslutningsprotokol 17.1.2023, Beslutningsreferat
med underskriftsbilag

Taget til efterretning.

14 - Årshjul

Opdateret årshjul med datoer for
provstiudvalgsmøder i 2023 er vedlagt.

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

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2023 - opdateret 22. februar
2023

Ingen bemærkninger.

15 - Evt.



 

2022 - 38176 - Ballerup-Furesø Provsti – Møder 08-03-2023, 16:30

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

Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti) Hagen Philipsen Ahlgren

Kjeld Winkler Neumann (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Michael Christian Kornerup

Jan Sievert Asmussen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)
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