
Referat
Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 21 - d. 05-12-2019 kl. 17:00 til 21:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Rebecca Rudd, Michael Christian Kornerup, Jan Sievert Asmussen, Gotfred Edvard Grip Blom,
Hans-Henrik Nielsen, Ebbe Nachin Truels Jensen
Afbud: Lars Green Bach, Ane Kirstine Brandt, Charlotte Fosgrau

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Vær opmærksom på, at provstiudvalget har inviteret
provst Peter Senbergs og menighedsrådsformand
Mogens Kühn Pedersen til at komme til vores møde
fra kl. 18 til ca. kl. 19 for at fortælle om proceduren
omkring besluttende budgetsamråd samt modeller
for tildeling af ligningsmidler.
Det betyder, at vi starter vores PU-møde møde kl.
17, derefter følger det føromtalte møde. Efter dette
møde er der middag, og bagefter fortsætter vi vores
provstiudvalgsmøde, som vil slutte ca. kl. 20. 

Provstiudvalget ønsker større indsigt i
skoletjenestens økonomi, og ønsker at optage det
som et særskilt punkt ved kommende møder. 

2 - Siden sidst

 

 

3 - Budget 2020 PUK

Budgettet ligger på DAP.
 
Behandling af endeligt budget 2020 med stempel:
 
Ballerup-Furesø Provstiudvalg, CVR-nr. 21227609,
Budget 2020, , Endelig budget afleveret d. 26-11-
2019 14:31
 

Godkendt.

4 - Budget 2020 Ballerup

Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.



Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 

5 - Budget 2020 Måløv

Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 

6 - Budget 2020 Pederstrup

Budgettet ligger på DAP.
 

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 
Vi kan se, at der i budgettet i år ikke er afsat beløb på
kr. 300.000 under "Likviditet stillet til rådighed af
provstiet".
Provstiudvalget beder menighedsrådet om at
afsætte beløbet korrekt, og godkende budgettet på
førstkommende møde.

7 - Budget 2020 Skovlunde

Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 
Vi kan se, at der i budgettet i år ikke er afsat beløb på
kr. 300.000 under "Likviditet stillet til rådighed af
provstiet".
Provstiudvalget beder menighedsrådet om at
afsætte beløbet korrekt, og godkende budgettet på
førstkommende møde.

8 - Budget 2020 Farum

 Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 



Vi kan se, at der i budgettet i år ikke er afsat beløb på
kr. 400.000 under "Likviditet stillet til rådighed af
provstiet".
Provstiudvalget beder menighedsrådet om at
afsætte beløbet korrekt, og godkende budgettet på
førstkommende møde.
 
 

9 - Budget 2020 Værløse

Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 

10 - Budget 2020 Hareskov

Budgettet ligger på DAP.

Budgettet er taget til efterretning.
Provstiudvalget minder om, at der i budgettet skal
være taget højde for udgifter i forbindelse med
synsudsatte arbejder.
Honorarer til menighedsrådsmedlemmer godkendes
ikke i forbindelse med budgettet, men på et
provstiudvalgsmøde i starten af det nye år.
 

11 - Årsregnskab 2018 Pederstrup

 

Provstiudvalget afventer menighedsrådets
behandling af protokollatet.

12 - Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 Ballerup sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
underskrevet kvartalsrapport 30092019

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 

13 - Kvartalsrapport for 3. kvartal Måløv sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
Kvartalsregnskab 2019-09-30 - Måløv Kirke

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 



14 - Kvartalsrapport for 3. kvartal Pederstrup Sogn

 
 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
Pederstrup.3.kvt.8.sider.Kvartalsrapport 2019

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 

15 - Kvartalsrapport for 3. kvartal Skovlunde sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
Kvartalsrapport_3_ 2019_detaljeret

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 

16 - Kvartalsrapport for 3. kvartal Farum sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
Bilag 253a_Kvartalsrapport_03_ 2019

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 

17 - Kvartalsrapport 3. kvartal Værløse sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Bilag:
Kvartalsrapport 2019

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 

18 - Kvartalsrapport for 3. kvartal Hareskov sogn

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2019 (2019 - 14693)

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil. 
 



Bilag:
Underskrevet kvartalsrapport

19 - Synsrapporter fra Pederstrup 2019

 

Sager:
B-F Synsrapporter sogne 2019 (2019 - 19992)

Bilag:
syn_2019_Hedegårdskirken.docx,
Syn_2019_Roasvej_1, Syn_2019_Vestkirken_1,
Syn_2019_Vårbuen_1

Synsrapporten godkendes.
 
provstiudvalget forventer at de anførte arbejder er
blevet udført i 2019 og samtidig henstiller
provstiudvalget til, at man følger de retningslinier
vedr. minimumsbeløb for udfyldelse af
synsrapporter, der er besluttet.

20 - Synsrapporter fra Ballerup

 

Sager:
B-F Synsrapporter sogne 2019 (2019 - 19992)

Bilag:
Synsrapport 2019 Præstegården, Synsrapport 2019
Skovvejens kirke og kirkegård

Godkendt.

21 - Anlægsregnskab for kirkegårdsmuren i Ballerup

 

Sager:
B-F Kirkegårdsmur ved Ballerup Kirke (2018 - 6707)

Bilag:
Punkt til næste dagsorden, Anlægsregnskab,
kirkegårdsmuren 2019

Godkendt.

22 - Måløv Kirke - byggeregnskab sognegård

 

Sager:
B-F Måløv byggeregnskab sognegård (2019 - 37176)

Bilag:
Måløv Kirke - byggeregnskab sognegård,
Byggeregnskab for sognegården - til Provstiudvalget,
Byggeregnskabsoversigt til Provstiudvalg, Måløv
Sognegård samlet formål 8103 - 2019-11-12,

Godkendt.



Byggeregnskab - dateret 2019-06-04, MÅ 3 kvt
Regnskabsoversigt 2019 Måløv opdateret pr 08-11-
2019 (1)

23 - Måløv Kirke - tag på tårn - nyt projekt

 

Sager:
B-F Måløv Kirke - tag på tårn (2019 - 37177)

Bilag:
Måløv Kirke - tag på tårn - nyt projekt, Tag på tårn -
utæthed

Det overskydende beløb fra byggeregnskab vedr.
sognegård overføres til dette projekt.
Provstiudvalget afventer projektbeskrivelse. 

24 - Seniorordning i Ballerup-Furesø provsti 
Lukket punkt

 

Sager:
B-F Seniordage i provsti (2019 - 36663)

Bilag:
Indstilling til provstiudvalgsmøde d. 5.12.2019,
Indstilling_til_PU-vedr._seniorordning

Det udarbejdede forslag blev godkendt.
 
Ebbe Nachin Truels Jensen ønskede følgende ført til
protokols:
 
Ebbe Nachin Truels Jensen finder ikke at man kan
træffe beslutning på baggrund af det fremsendte
materiale.
Der ønskes en henvisning til cirkulærer eller
overenskomster på området. 
 
 

25 - Stiftets behandling af regnskab 2018 PUK

 

Sager:
B-F Årsregnskaber 2018 Revisionsprotokollater,
revisionspåtegning PUK (2019 - 10725)

Bilag:
Stiftets behandling af PUK regnskab 2018

 

26 - Anmodning om en udtalelse vedr. forslag til
lokalplan 177 og kommuneplantillæg 16 -
Præstevænget, Ballerup Kommune

 

Sager:
B-F Provstiudvalget 2019 (2019 - 2786)

Bilag:
Aktdokument

 



27 - Provstiudvalgskonference den 9. november
2019

 

Sager:
B-F Provstiudvalget 2019 (2019 - 2786)

Bilag:
Provstiudvalgskonference den 9. november 2019

 

28 - Fordeling af regnskaber 8. august 2019

 

Sager:
B-F Provstiudvalget 2019 (2019 - 2786)

Bilag:
Fordeling af regnskaber 8. august 2019

 

29 - Årshjul PU 8. august

 

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

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2019 - 8. august 2019

 

30 - Næste møder

Vi skal planlægge næste års møder, både PU-møder,
budgetsamråd og seminar dag.
Husk kalender.  

Mandag den 20. januar kl. 17.
Vi planlægger årets møderække, så husk kalender.

31 - Eventuelt
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Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti) Michael Christian Kornerup

Jan Sievert Asmussen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Gotfred Edvard Grip Blom

Hans-Henrik Nielsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Ebbe Nachin Truels Jensen (Ballerup-
Furesø Provstiudvalg)
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