
Referat
Ballerup-Furesø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 31 - d. 30-11-2020 kl. 17:00 til 20:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Revisor gennemgår sognenes protokollater

 

Sager:
B-F Revisor pwc (2020 - 2564)

Bilag:
Samlebrev Ballerup-Furesø Provsti vedr 2019{PwC-
g7cvmqm}

 

2 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

3 - Siden sidst

Informationspunkt.
 

Nyt fra formanden
Nyt fra provsten
Nyt fra sognene
Nyt fra stiftet
Nyt fra KM

 

4 - Årsregnskab 2019 - Ballerup

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

Godkendt.
 
Provstiudvalget vil bede sognet oplyse status på
revisors bemærkninger fra protokollatet senest
ultimo januar.

5 - Årsregnskab 2019 - Måløv Godkendt.



Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

 

6 - Årsregnskab 2019 - Pederstrup

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

Godkendt.
 
Provstiudvalget vil bede sognet oplyse status på
revisors bemærkninger fra protokollatet senest
ultimo januar.
 

7 - Årsregnskab 2019 - Skovlunde

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.

Godkendt.
 
Provstiudvalget vil bede sognet oplyse status på
revisors bemærkninger fra protokollatet senest
ultimo januar.
 

8 - Årsregnskab 2019 - Farum

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

Godkendt.
 
Provstiudvalget vil bede sognet oplyse status på
revisors bemærkninger fra protokollatet senest
ultimo januar.
 

9 - Årsregnskab 2019 - Værløse

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

Provstiudvalget afventer menighedsrådets
behandling af protokollatet. 

10 - Årsregnskab 2019 - Hareskov

Årsregnskab samt protokollat ligger på DAP.
 

Provstiudvalget afventer menighedsrådets
behandling af protokollatet. 
 

11 - Værløse/Hareskovs låneforhold

Notat eftersendes. 

Sager:
B-F Værløse & Hareskov økonomi (2019 - 7987)
B-F Værløse & Hareskov økonomi (2019 - 7987)

Bilag:
Notat fra ekstraordinært provstiudvalgsmøde den
20. september 2. oktober, Notat ang. Hareskov-
Værløse

Hans-Henrik, provst Rebecca Rudd og revisor René
Søeborg vil holde møde med stiftet i starten af det
nye år.



12 - Budget 2021 PUK

Behandling af endeligt budget 2021 med stempel:
 
Ballerup-Furesø Provstiudvalg, CVR-nr. 21227609,
Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 12-11-
2020 13:26

Sager:
B-F Budget 2021 - Diverse (2020 - 9259)

Bilag:
Budget 2021 PUK

Godkendt.

13 - Anmodning om omlægning og forøgelse af lån

 

Bilag:
Anmodning om omlægning og forøgelse af lån,
Ændret låneprofil iht. anmodning_om_forøgelse_lån

Provstiudvalget godkender finansieringsforslaget,og
anbefaler at sognet benytter overskuddet fra driften
2020 til at nedbringe lånebehovet.

14 - Kalkning af Hareskov Kirke

NB: Menighedsrådet har endnu ikke godkendt
projektet. 

Bilag:
Aktdokument, 201114 Ansøgning om kalkning af
Hareskov kirke, 201020 Hareskov kirke -
malerbehandling Okholm udbud, 201020 Okholm
tegning udbud, 201020 Tilbudsliste Okholm udbud,
201106 Tilbud - Kjær Knudsen, 201106 Tilbud Dansk
Kirkekalk

Provstiudvalget forhåndsgodkender projektet, og
afventer menighedsrådets godkendelse.
 
Provstiudvalget minder om, at stiftet skal godkende
lukning af kirken. Ansøgningen sendes ad
tjenestevejen. 

15 - Synsrapporter Værløse & Hareskov

 

Sager:
B-F Synsrapporter sogne 2020 (2020 - 19295)

Bilag:
Værløse kirke underskrevet, Kirke Værløse kirke
Underskrevet, Hareskov Kirke og sonegård
underskrevet, Hareskov Kirkegård underskrevet,
Kirke Værløse kirkegård

Godkendt.

16 - Budget 2021 - Ballerup Budgettet er taget til efterretning.



Budgettet ligger på DAP 
 

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.
 

17 - Budget 2021 - 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.
 
På provstiudvalgsmødet den 20. august 2019
besluttede provstiudvalget, at det bør tilstræbes, at
sognene anvender de tre felter "Målsætninger for
hele valgperioden, der indgår i dette års budget",
"Særlige indsatsområder (jf.merudgiftsønsker m.v.)"
samt "Supplerende forklaringer til budgettet" på side
1.
På budget 2022 ser vi gerne disse felter udfyldt.

18 - Budget 2021 - 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.
 
På provstiudvalgsmødet den 20. august 2019
besluttede provstiudvalget, at det bør tilstræbes, at
sognene anvender de tre felter "Målsætninger for
hele valgperioden, der indgår i dette års budget",
"Særlige indsatsområder (jf.merudgiftsønsker m.v.)"
samt "Supplerende forklaringer til budgettet" på side
1.
På budget 2022 ser vi gerne disse felter udfyldt.
 

19 - Budget 2021 - 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.
 



20 - Budget 2021 - 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.
 

21 - Budget 2021 - 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.
 
På provstiudvalgsmødet den 20. august 2019
besluttede provstiudvalget, at det bør tilstræbes, at
sognene anvender de tre felter "Målsætninger for
hele valgperioden, der indgår i dette års budget",
"Særlige indsatsområder (jf.merudgiftsønsker m.v.)"
samt "Supplerende forklaringer til budgettet" på side
1.
På budget 2022 ser vi gerne disse felter udfyldt.
 
Menighedsrådets behandling af budgettet er ikke
lagt på DAP.

22 - Budget 2021 - 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.
 
På provstiudvalgsmødet den 20. august 2019
besluttede provstiudvalget, at det bør tilstræbes, at
sognene anvender de tre felter "Målsætninger for
hele valgperioden, der indgår i dette års budget",
"Særlige indsatsområder (jf.merudgiftsønsker m.v.)"
samt "Supplerende forklaringer til budgettet" på side
1.
På budget 2022 ser vi gerne disse felter udfyldt.
 
Menighedsrådets behandling af budgettet er ikke
lagt på DAP.

23 - Kvartalsrapport 3. kvartal Ballerup

 

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.
 



Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Underskrevet kvartalsrapport 30.09.2020

 
 

24 - Kvartalsrapport 3. kvartal Måløv

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Måløv kirke - kvartalsrapport 2020-09-30

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.

25 - Kvartalsrapport 3. kvartal Pederstrup

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Pederstrup.3.kvt.Kvartalsrapport 2020

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.

26 - Kvartalsrapport 3. kvartal Skovlunde

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Kvartalsrapport_3_ 2020 detaljeret

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og har ingen bemærkninger hertil.

27 - Kvartalsrapport 3. kvartal Farum

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Kvartalsrapport 2020_03

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.

28 - Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten



kvartal Værløse

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
TF_2020-11-16_17-48-23

og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.

29 - Kvartalsrapport 3. kvartal Hareskov

 

Sager:
B-F Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 13182)

Bilag:
Kvartals rapport 3.

Provstiudvalget har gennemgået kvartalsrapporten
og bemærker at sognet efter 3. kvartal har et
væsentligt overskud.

30 - Opsigelse af lejemål Præstevænget 2A

 

Sager:
B-F Lejemål Præstevænget 2A (2020 - 27352)

Bilag:
Aktdokument, opsigelse underskrevet og scannet

Taget til efterretning. 

31 - Formidlingsaftale vedr. ejendommen Agnetevej
21

Informationspunkt.

Sager:
B-F Præstebolig Skovlunde Agnetevej 21 (2020 -
19837)
B-F Præstebolig Skovlunde Agnetevej 21 (2020 -
19837)

Bilag:
Formidlingsaftale - provstiudvalg, Formidlingsaftale
Agnetevej 21 - til godkendelse, Aktdokument

Provstiudvalget tiltræder aftalen. 

32 - Formidlingsaftale vedr. ejendommen
Annexgårdsvej 7

Informationspunkt.

Provstiudvalget tiltræder aftalen. 



Sager:
B-F Tjenestebolig salg af Annexgårdsvej 7 (2020 -
29975)
B-F Tjenestebolig salg af Annexgårdsvej 7 (2020 -
29975)

Bilag:
ANNEX 7-Formidlingsaftale_ejerbolig_24_435258,
Aktdokument

33 - Orgelansøgning - 5 efterreperationer

Informationspunkt.
 

Sager:
B-F Kirker - Vestkirken - Renovering af orgel (2018 -
14920)

Bilag:
Aktdokument, Orgelansøgning, Orgeltilbud 1
(Gedakt og svelle), Orgeltilbud 2 (ventilfjedre og
trykpunkter)

Provstiudvalget ønsker at få en samlet oversigt over
alle projektets faser og den dertil hørende økonomi. 

34 - Provstiskyen - indsamling af data

 

Sager:
B-F ProvstiSkyen (2020 - 7971)

Bilag:
Aktdokument, Informationer til provstiskyen

Vedr. indsamling af data til provstiskyen.
 

Rebecca Rudd og Jan Asmussen tager
sig af punktet Aktiviteter.
Michael Kornerup og Gotfred Blom
tager sig af punktet Arealer.
Hans-Henrik Nielsen tager sig af
punktet Bygninger.

 
Tallene skal være for 2019 og 2020.

35 - Hvem-Hvad-Hvor om Ballerup-Furesø Provsti

Tiltag for nye medlemmer. 
 
I behøver ikke at printe ud - jeg har bilag på
kontoret.

Sager:
B-F Provstiudvalget 2020 (2020 - 2251)

Bilag:
Hvem hvad hvor - Ballerup-Furesø provsti

Michael Kornerup og Gotfred Blom formulerer
målsætninger for Ballerup-Furesø provstiudvalgs
virke.
Der læses generel korrektur.
 
Deadline for trykning af folder er ultimo januar 2021.
 
På PU-mødet den 18. januar orienteres om status.

36 - Fordeling af regnskaber  



 

Sager:
B-F Provstiudvalget 2020 (2020 - 2251)

Bilag:
Fordeling af regnskaber 8. august 2019

37 - Planlægning af næste års møder

Planlægning af næste års PU-
møder, budgetsamråd, afholdelse af PU-valg m.m.,
så HUSK kalender.

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

Bilag:
Årshjul provstiudvalg 2020 - 28. august 2020

Næste møde afholdes den 18. januar fra 17-19 i
Ballerup sognegård. 
 
Vi vil her planlægge årets møderække.

38 - Eventuelt

Informationspunkt.
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Michael Christian Kornerup Rebecca Rudd (Ballerup-Furesø Provsti)

Hans-Henrik Nielsen (Ballerup-Furesø
Provstiudvalg)

Ebbe Nachin Truels Jensen (Ballerup-
Furesø Provstiudvalg)
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