
Referat
Rødovre-Hvidovre Provsti – Møder

oktober PU møde d 11/10 2022 - d. 11-10-2022 kl. 19:00 til 21:30

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 - Godkend dagsorden

Beslutningspunkt

Godkendt

2 - GIAS center - Nyhed om årlig
regulering/takstfremskrivning

Orienteringspunkt
 
Møde planlagt til før næste PU møde den 8/11 22 -
se invitation

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

Bilag:
Brev. pr. 01.09.2022 vedr. taksteregulering for året
2023, SV 2-9-2022 - GIAS center - Nyhed om årlig
regulering (STPR F2 2041290), Invitation til drøftelse
af takster og kirkegårdskultur, 1-9-2022 invitation til
GIAS 2 kurser i november, Delreferat fra møde 2022 -
september PU møde - i Islev d 13-9

Taget til efterretning.
 
Drøftelse af om alle ved, at mødet handler om GIAS
takster 2023.
Provstiudvalget deltager i formødet kl. 17 som
værter.

3 - Budget 2023 - Mellemregningskonti i begge
kommuner

Orienteringspunkt
 
Begge kommuner har i 2023 valgt det

Drøftelse af sagens håndtering, samt at PU skal
orienteres straks, hvis der er uoverensstemmelse
mellem det besluttede og det faktiske resultat.



statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 
Orientering om fejl i udskrivningsgrundlag - se skriv
fra provsten den 29/9 22
 
 

Sager:
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)
210 - Provstiudvalg 2021-2025 - adgange, mødeplan,
regler mm (2021 - 29648)
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)
210 - Budget 2023 - Rødovre ligningsområde (2020 -
37290)

Bilag:
Hvidovre kommune - Budget 2023 - endelig
udmelding d 14-9-22, Bemyndigelse jf
forretningsorden, til PU - orientering om
mellemregningskonti, Delreferat fra møde 2022 -
september PU møde - i Islev d 13-9, SV [EKSTERN] Sv
Kirkeskat 2023 (STPR F2 2058445), IM -
statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2022, kirkeskat
2023 fra im.dk, B23 forskel i mulig udskrivnig og
faktisk udskrivning i begge kommuners kirkelige
ligning, SV til Rødovre kommune - vedr. kirkelig
ligning for 2023 (STPR F2 2056072), SV [EKSTERN] til
Hvidovre kommune - ad Budget 2023 i Rødovre-
Hvidovre provsti (STPR F2 2056130), Kirkeskat
budget 2023

4 - Orientering fra formanden

Orienteringspunkt
 
deltog i Årets provstiudvalgskonference den 1/10
2022

God provstiudvalgs-konference på Fyn om 'lov om
nye rammer samt samarbejder' samt grøn
omstilling. 
Inspirerende at snakke med andre fra hele landet og
se klimaplan fra Favrskov provsti.

5 - Overblik reservemidler i begge kommuner

Orienteringspunkt
 

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

Taget til efterretning. 



Bilag:
begge mellemregningskonti pr 29-9-2022

6 - Ansøgning om konvertering mellem drift og
anlæg

Beslutningspunkt
 
FkiH ønsker godkendelse af reserverede frie midler
fra regnskab 2021 konverteres til anlæg.
Vedlagt ansøgning samt 2021 anlægsskema og
resultatdisponering.

Sager:
210 - FKiH - opsparing B14-B18+B21 - sø, renovering
bredder og teknik (2020 - 14977)
210 - FKiH - opsparing B14-B18+B21 - sø, renovering
bredder og teknik (2020 - 14977)
210 - FKiH - opsparing B14-B18+B21 - sø, renovering
bredder og teknik (2020 - 14977)
210 - FKiH - opsparing B14-B18+B21 - sø, renovering
bredder og teknik (2020 - 14977)

Bilag:
Ansøgning om konvertering mellem drift og anlæg,
FKiH R20 - frie midler reserveret til sø, FKiH -
resultatdisponering med forklaring R2021, FkiH -
anlægsskema og opsparing pr 31-12-2021

Ansøgning om overførsel af kr. 100.000 fra frie
midler til anlæg GODKENDT. 

7 - Grøndalslund - Afsluttende anlægsregnskab I.

Beslutningspunkt
 
Behandling af biregnskab for handicaptoilet:
Bevilling i 2021 på kr. 55.000 + overskud fra tag sch.
40
Iværksættelse godkendt febr. 22 - se vedlagte
delreferat og godkendelse
Overskud under 10.000 ønskes overført til
driftsrammen
 
ps
kunne være orienteringspunkt, nu fyldestgørende
biregnskab med bilag foreligger og PU tidligere har
besluttet, at alle beløb under 10.000 kan overføres
til drift. Forretningsførers opgave iht. §9
bemyndigelse i PUs forretningsorden.

Sager:
210 - Grøndalslund - B21 - opdater udv. handicap
toilet kr. 55.000 (2020 - 25873)

Biregnskab godkendt. 
Overskud kan overføres til frie midler.



210 - Grøndalslund - B21 - opdater udv. handicap
toilet kr. 55.000 (2020 - 25873)
210 - Grøndalslund - B21 - opdater udv. handicap
toilet kr. 55.000 (2020 - 25873)

Bilag:
Afsluttende anlægsregnskab 2 projekter,
Anlægsregnskab Handicaptoilet_001, B21 -
Grøndalslund -, Godkendelse handicap toilet
arbejder, Delreferat fra møde 2022 - 9. februar - PU
møde i Hvidovre

8 - Grøndalslund - Afsluttende anlægsregnskab 2.

Beslutningspunkt
 
Behandling af biregnskab - vedlagt
Bevilling i 2022 kr. 57.500 - vedlagt
Iværksættelse godkendt maj 22 - se vedlagte
Overskud under 10.000 ønskes overført til
driftsrammen

Sager:
210 - Grøndalslund - B21 - opdater udv. handicap
toilet kr. 55.000 (2020 - 25873)
210 - Grøndalslund - B22 - Rep. skorsten SI2 kr
57.500 (2021 - 32572)
210 - Grøndalslund - B22 - Rep. skorsten SI2 kr
57.500 (2021 - 32572)

Bilag:
Afsluttende anlægsregnskab 2 projekter,
Anlægsregnskab Simmelkærvej 2_001, Grøndalslund
- Rep. skorsten SI2 kr 57.500 - B22, Godkendt -
skorsten v Si2, Frigivelse af midler, S2, ansøgning og
et tilbud

Biregnskab godkendt. 
Overskud kan overføres til frie midler.

9 - PWC - Opfølgning revision af regnskaber for 2021

Beslutningspunkt
 
Ny revisor - tidligere partner stoppet - se mail.
Skal han inviteres til novembermødet, så han
kan gennemgå menighedsrådenes
revisionsprotokollater analogt sidste år.

Sager:
210 - Revisionsfirmaet PWC (2018 - 12681)

Bilag:
Rødovre-Hvidovre provsti - Opfølgning

Udskudt til foråret.



10 - PUK regnskab 2021

PU skal forholde sig til protokollat fra revisor - frist
15/10
Udkast modtaget 30/9. Regnskabserklæring
underskrevet af formand og sendt til revisor.
Derefter følger protokollatet.
Efterfølgende skal Stiftet føre tilsyn med, at PU har
forholdt sig til revisors evt. bemærkninger - frist
15/11 

Sager:
210 - PUK - kvt.rapporter og regnskab 2021 (2021 -
12321)
210 - PUK - kvt.rapporter og regnskab 2021 (2021 -
12321)
210 - PUK - kvt.rapporter og regnskab 2021 (2021 -
12321)

Bilag:
Underskrevet regnskabserklæring R21 RHP, PUK -
Regnskab 21 afleveret marts 2022 ex FSV, Re
Revision af Rødovre-Hvidovre Provsti, Rødovre-
Hvidovre Provsti - protokol årsregnskab 2021

Protokollat underskrives på førstkommende møde. 

11 - PWC protokollat 11-9-2022 - Rødovre regnskab
2021

 

Sager:
210 - Regnskab 2021 - Rødovre d 26-3-2022 (2022 -
11832)
210 - MR Referater - Rødovre (2018 - 41576)

Bilag:
Rødovre R21 d 26-3-2022, Scan, 2022-09-28MR-
referat

pkt. 7 og 17 nævnt.
 
Rødovres regnskab for 2021 godkendt til
offentliggørelse på sogn.dk inden årets udgang.

12 - Mødeplan for 2023

Beslutningspunkt
 
HUSK din kalender, så næste års mødeplan kan
fastlægges - udkast vedlagt

Sager:
210 - PU møderække 2023 (2022 - 29578)

Møder i 2023 med start kl. 19 - medmindre
andet er anført:
 
PU møde                                  tirsdag  den 31/1
2023
Formands- og kasserermøde  onsdag 
den  8/2 2023
PU møde                                  tirsdag  den 21/2
2023
PU møde                                  onsdag  den 22/3



Bilag:
Kalender 2023 - PU møder

2023
PU møde                                  torsdag den 13/4
2023
PU møde                                  onsdag den 24/5
2023
PU møde                                  tirsdag den 20/6
2023     kl. 17
Budgetsamråd                         tirsdag den 29/8
2023     kl. 19, 20, 21
PU møde                                  torsdag den  7/9
2023
PU møde                                  mandag den 9/10
2023
PU møde                                  torsdag den 16/11
2023
PU møde                                  torsdag den 7/12
2023    kl. 17

 
 
Derudover:
inviterer biskop til møde for alle ProvstiUdvalg i
Stiftet         lørdag              den 4/3
Efteruddannelse for ProvstiUdvalget ved FUV -
døgnkursus: fredag-lørdag  den 21-22/4

13 - Byggesag - Rødovre kirke - undervejs i ca 8 uger

Orienteringspunkt
 
Afventer Stiftet - se kvittering

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

Bilag:
Kvittering

Intet nyt 

14 - TKF / Tværkulturels samarbejde - vedtægt

Orienteringspunkt
Afventer Stiftet. Juristen har sagen på skrivebordet
er svaret efter sidste PU møde.
 
Samarbejdet havde bestyrelsesmøde den 16/9 22 

Sager:
210 - TKF (Hvidovre kirkernes Tværkulturele
Fællesskab) (2020 - 27970)

Bilag:
Delreferat fra møde 2022 - august PU møde - i

Fællesskabet har vundet Stifts-initiativ prisen på
landemodet.  



Strandmark

15 - FSV / Skoletjenesten - referat september
bestyrelsesmøde

Orienteringspunkt
 
Der foreligger referat for bestyrelsesmøde den 21/9
22 samt tilmeldinger i skoleåret 2022-23 - se
vedlagte

Sager:
210 - Fælles skoletjeneste - Folkekirkens
Skoletjeneste Vestegnen (2021 - 28483)
210 - Fælles skoletjeneste - Folkekirkens
Skoletjeneste Vestegnen (2021 - 28483)

Bilag:
referat af bestyrelsesmøde 21.09.22, FSV bilag
bestyrelsesmøde - tilmeldinger 2022-23

Taget til efterretning

16 - Provstens hjørne

Orienteringspunkt
 
 

Sager:
210 - Høring vedr. kommuneplan 2022 - Rødovre
(2022 - 805)

Bilag:
Til Bolig- og Planstyrelsen vedr. anmodning om
indsigelse - Rødovre Kommunes forslag til
kommuneplan 2022 til 2034, Anmodning om
indsigelse mod Rødovre Kommuneplan, Aktbilag, id
nr 1738245: Kgl. byg. - uddrag af udtalelse

Matchdag for dem, der skal have ny præst på
pastoralseminariet.
 
Ny lov om økonomi - så forsøg kan komme på plads,
og samarbejder forenkles - afventer folketingsvalg. 
Hensigt at lov gælder for 2024.
 
HUSK tavshedspligt (ved selvjustits på facebook) og
andre fora har kirkeministeriet meddelt alle præster.
 
PS rejsegilde på tjenesteboligen på Skodborgvej
fredag kl. 15
 
Der har været 2 lobby ture mellem MF’ere og hhv
folkekirken og frikirken med tema omkring deres
funktion som samfundsaktører.
1. gang den 26/9 deltog Kim Valentin (V) og Britt
Bager (K)
2. gang den 10/10 deltog Kasper Sand Kjær (S),
Morten Messerschmidt (DF) og Karen Elleman (V).
Fra kirkerne deltog Martin Holt Jensen og
medlemmer af MR ved Grøndalslund kirke, biskop
Peter Birch, provst Jørgen Degn Bjerrum og Kristian
Knudsen, Højnæskirken.
 - se Stiftets hjemmeside og Rødovre LokalNyt
 
På Stiftets hjemmeside ligger materiale om det gode
samvirke - 12 cases - omdelt.
Godt dialog værktøj til menighedsrådene.
 



17 - Nyheder på DAP fra KM, FE m.fl.

Orienteringspunkt
 

Sager:
210 - FE nyhedsbreve fra DAP (2022 - 21089)
210 - KM nyheder (2019 - 16126)
210 - Folkekirkens-arbejdsmiljoeraadgivning / FAR /
Kirketrivsel.dk (2020 - 6854)
210 - HS Nyheder (2019 - 17661)
210 - KM - Nyhedsbreve - Folkekirkens personale
(2022 - 27600)
210 - KM nyheder (2019 - 16126)

Bilag:
FE sept 22 - nøgler, indbryd mm, KM sept 22 - om
energibesparelser, 20-9-2022 Nyhedsbrev om
temperaturer, HS d 21-9-22 - om arbejdsmiljø
samarbejde, Nyhedsbrev_nr__42_-
_september_2022 - seniorbonus og lønforhandling,
km 8-9 22 - ingen udviklingsfond i 2023

Taget til efterretning 

18 - Eventuelt

 

Inger Holst er valgt ind i bestyrelsen for KAM, Jann
Larsen er udtrådt.
 
Præst ved Risbjerg kirke er med i embedsbytte i én
måned (februar 2023) 
 
Ønske om at starte med sang - vælges af dagens
vært.

19 - Næste møde i Islev den 8/11 2023 + GIAS møde
før

punkter næste møde
- godkendelse af MR regnskaber for 2021 og MR
stillingtagen til revisor bemærkninger i protokollater
- frist 15/11 - inden offentliggørelse på sogn.dk

samt
Udtalelse fra FkiH til
kirkegårdskonsulents bemærkninger
omhandlende udviklingsplan for
Hvidovre Kirkegård modtaget 5/10 22
Synsrapport tjenestebolig - fra Rødovre
sogn modtaget den 8/10 22 
PUK protokollat for 2021 - skal signeres
GIAS priser for 2023

20 - Referat

 

Sager:
210 - Sag hørende til mødet: oktober PU møde d
11/10 2022 i Hendriksholm (2022 - 16383)

Bilag:

 



Referat for oktober PU møde d 11-10 2022 - 1.
udgave
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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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