
Referat
Rødovre-Hvidovre Provsti – Møder

2022 - august PU møde - i Strandmark - d. 18-08-2022 kl. 19:00 til 22:00

Deltagere: Inger Bidstrup, Inger Margrethe Holst, Bente Stengelshøj Christoffersen, Per Torsten Nielsen,
Jørgen Degn Bjerrum, Karen Margrete Søgaard Herløv
Afbud: Jann Valdemar Larsen, Tina Henriksen, Torben Olesen, Martin Holt Jensen

 

Mødepunkt Referat

1 - pkt 1,0 - 2022-8-18 dagsorden

 

pkt. 2,7 slettes - det er det  foreløbige budget, der
skal fremlægges på budgetsamrådet

2 - pkt. 1,1 - FkiH - Vs: afd. 16 Risbjerg kirkegård

Se skriv fra kirkegårdsleder af 19/6 & 13/7

Sager:
210 - FKiH - Afd. / gravgård 16 på Risbjerg kirkegård
(2022 - 3358)

Bilag:
SV pris oblg. klipning baghæk afd. 16, 19-6 - SV afd.
16 er klar til brug

Taget til efterretning 

3 - pkt. 1,2 - Årets provstiudvalgskonference - Sæt
kryds i kalenderen

Datoen bliver den 1/10 2022 i Odense – se vedlagte
advis fra 30/6 – nogen interesserede.

Sager:
210 - Årets provstiudvalgskonference - d 1/10 2022 i
Odense (2022 - 21415)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen

Invitation modtaget 17/8
Tilmelding muligt.
 
Formanden deltager gerne 

4 - pkt 1,3 d 18/8 - Invitation til landemode den 1.
oktober 2022

Taget til efterretning
 
Provsten har mødepligt.



Se vedlagte invitation fra Stiftet den 15/7 2022

Sager:
210 - HS Nyheder (2019 - 17661)

Bilag:
Invitation til landemode

5 - pkt 1,4 d 18/8 - Nyt fra formanden

Program for årsmøde for provstisekretærer den 4-
7/10 2022

Sager:
210 - Efteruddannelse 2022 - HeHo (2021 - 34865)

Bilag:
Program årsmøde 2022 Provstisekretærerne

politik om arbejdsmiljø skal tages op. 

6 - pkt. 1,5 - reservemidler pr juni 2022 - uændret
ifht maj

Oversigt vedlagt for hver kommune

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

Bilag:
reservemidler pr juni 2022 - uændret ifht maj

Taget til efterretning

7 - pkt 2,1 - Provstesyn - Synsprotokoller for 4
provstesyn Grøndalslund 2022

 Vedlagt 4 provstesyn rapporter til godkendelse:
Tårnvej, Schweizerdalsvej, lejebolig,
kirkegård.

Desuden vedlagt orientering om fældning af træer fra
kirkegårdsleder.

Sager:
210 - Grøndsalslund - orientering om fældning af
træer (2022 - 23306)
210 - Provstesyn 2022 - Grøndalslund d. 9/6 + 22/6
(2022 - 7764)

Bilag:
orientering og fældning af træer., Til Provstiet til
orientering Rødovre d, Aktdokument, Provstesyn 22-
6-22 - Grøndalslund kirkegård, Provstesyn 22-6-2022
- Grøndalslund kg bygninger, Protokol for Provstesyn

Provstesyn godkendt.
 
Syns udsatte arbejder kan gennemføres om der er midler
og evt. nødvendige tilladelser dertil.



Tårnvej 352 juni 2022, Protokol for Provstesyn
Schweizerdalsvej 40 juni 2022, Afholdte
provstesynsforretninger - skema

8 - pkt 2,2 d 18/8 - KM - Høring om ændring af 3
love - økonomi, forsøg og mr

 Høring udsendt den 7/7 – svarfrist den 18/8
Se svar fra formanden

Sager:
210 - Høring - om ændring af Lov om Folkekirken
økonomi (2022 - 19795)

Bilag:
Aktdokument, Høring om ændring af 3 love -
økonomi, forsøg og mr, Høringssvar fra PU formand

Taget til efterretning 

9 - pkt 2,3 d 18/8 - Risbjerg - ansøgning om
iværksættelse af anlægsarbejde - Bryggers B22 +
konvertering

Bevilling i B22 kr. 50.000, udgifter iht tilbud i alt
234.030
 1 ansøgning om iværksættelse. Se vedlagte ansøgning

2 ansøgning om konvertering af midler fra Mur-anlæg
til arbejdet op til fx kr. 200.000 ud af 250.000. – se

vedlagt B22.

Sager:
210 - Risbjerg B22 - Iv3 renovering bryggers kr 50.000
(2022 - 1744)

Bilag:
ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejde,
ansøgning, ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejde, Idrætsvej 3 - KAH - Tilbud, Tilbud
Salomon.Beskrivende tilbudsliste Idrætsvej 3 REV.
1.pdf., Risbjerg kirke - tagsten på kirkemur, Risbjerg
B22 - Iv3 renovering bryggers kr 50.000

Begge arbejder kan iværksættes som ansøgt.
 
Inger Bistrup inhabil. 

10 - pkt 2,4 d 18/8 - Rødovre - Ansøgning
iværksættelse (byggesag) via selvbetjening

Projekt der skal godkendes i Stiftet efter indstilling
fra PU. 
Finansiering ved frie midler kr. 400.000 fra corona
årene – midler skal godkendes ændret fra drift/frie
midler til anlæg.

Ansøgning og finansiering godkendt.
 
Sendes til Stiftet.
 
Inger Holst og Jørgen Degn Bjerrum inhabile. 



Sager:
Rødovre-Hvidovre Provsti - Byggesag - Rødovre kirke
- Rødovre Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022
- 21156)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Rødovre kirke projekt
forskønnelse af kirkerum[829230], Rødovre - Frie
midler R21 - 400.000 til forskønnelse kirkerum,
Referat af konsulentbesøg i Rødovre Kirke den 6.
december 2021, MR møde d 25-5-22, pkt 4 om
forskønnelse, KIrkeforskønnelse, sendt til stiftet ad
tjenestevejen.

11 - pkt. 2,5 d 18/8 Rødovre Vs: Biregnskab -
belysning kirkegård B20

Kan vedlagte kontoudtog vedr. midler fra B20
godkendes – kan projektet lukkes på årets
anlægsskema.
Bevilling B20 kr. 150.000 kr. – brugt i
2020+2021 iht. vedlagte kr. 222.381 –
momsrefusion kr. 12.840.

Merforbrug kr. 59.541 dækket ved brug af frie midler.

Sager:
210 - Rødovre - B20 - kirkegård - belysning (2019 -
32440)

Bilag:
Fwd til Henriette, kontoudtog fra 2020 og 2021 -
formål 8301, 2020-08-21 - Godkendelse fortsat
belysning kirkegård, Rødovre -B20 - kirkegård - lys
150.000, anlægsskema pr. 31-12-2021, Anlægskema -
6 projekter - Rødovre

Biregnskab godkendt.
Underskud dækket af frie midler. 

12 - pkt 2,6 d 18/8 - PUK - 2 kvt 22

kort og lang kvartalsrapport vedlagt. 
Til godkendelse inden den sendes til Stiftet.

Sager:
210 - PUK - kvt.rapporter og regnskab 2022 (2022 -
14456)

Bilag:
Aktdokument, PUK - 2 kvt 22 - 2s, PUK - 2. kvt 22 - 8s

Kan sendes i Stiftet 

13 - pkt 2,7 - PUK budgetbidrag 2023 af 16-6-2022 Punkt bortfalder.



Budget 23 skal fremlægges på budgetsamråd. Udkast
B23 passer med halvårsrapport.
 Skal det være endeligt inden samråd, afleveres det =
stempel.

Sager:
210 - PUK - Budget 2023 (2022 - 7057)

Bilag:
Aktdokument, PUK budgetbidrag af 16-6-2022

Endeligt budget følger først efter endelig udmelding. 

14 - pkt 2,8 d 18/8 - Budget 2023 sammenskrivning
nr 2 - Rødovre - foreløbig med ønsker

De fremsendte ønsker fremgår af vedlagte version 2 –
klar til udsendelse inden budgetsamråd?
Der er gæld til kommunen på 3,5 mio. pga
selvbudgettering indtil 2020. Punkt til drøftelse på
samråd?
Der er hidtil indarbejdet årlig besparelse ved ikke at
tage hensyn til stigning i P/L: Udmelding af pris- og lønindeks
for 2023 (kirkenettet.dk) 

Hvis statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret
bevilling til PUK (trods stor stigning i stiftsbidrag)
udgør ønsker 4 mio. mere end kirkeskat tilsiger.

Sager:
210 - Budget 2023 - Rødovre ligningsområde (2020 -
37290)
210 - Budget 2023 - Rødovre ligningsområde (2020 -
37290)

Bilag:
Aktdokument, B2023 sammenskrivning nr 2 -
Rødovre - foreløbig med ønsker, SV spørgsmål til
Budget 2023 for Rødovre Hvidovre provsti, Status
stiftsmiddellån, udgift pr FKm i B22, hvad koster et
tabt medlem - udvikling FKm, Grøndalslund 16-6-
2022 - Foreløbigt B23 - bilag 6, Grøndalslund 16-6-
2022 - Foreløbigt B23 - bilag 7 - kr 4.369.450,
Hendriksholm - Bilag 6 - ønske forøgelse drift
120.000, Hendriksholm - Bilag 7 - ønske beton
opsparing 500.000, Islev 13-6-2022 - Foreløbigt B23 -
bilag 6 - kr. 250.000, Islev 13-6-2022 - Foreløbigt B23
- bilag 7 - kr. 40.000 + opsp, Rødovre 24-5-2022 -
Foreløbigt B23 - bilag 6 tomt, Rødovre 24-5-2022 -
Foreløbigt B23 - bilag 7 - 250.000, SV spørgsmål til
Budget 2023 for Rødovre Hvidovre provsti

Kommunens selvbudgettering i tidligere år giver
bagslag nu 3 år senere.
 
Drøftelse af pulje til 5% midler og afvikling af gæld til
kommunen samt hvordan man kan lave mere fælles
drift.

15 - pkt 2,9 - Budget 2023 sammenskrivning nr. 2
Hvidovre - foreløbig med ønsker

Taget til efterretning 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Udmelding-af-pris--og-l%C3%B8nindeks-for-2023.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Udmelding-af-pris--og-l�nindeks-for-2023.aspx


 De fremsendte ønsker fremgår af vedlagte version 2
– klar til udsendelse inden budgetsamråd?
Der er hidtil indarbejdet årlig besparelse ved ikke at
tage hensyn til stigning i P/L: Udmelding af pris- og lønindeks
for 2023 (kirkenettet.dk)

Hvis statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret
bevilling til PUK (trods stor stigning i stiftsbidrag)
udgør ønsker 1 mio. mere end kirkestat tilsiger.

Sager:
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)
210 - Budget 2023 - Hvidovre ligningsområde (2021 -
26201)

Bilag:
Aktdokument, B2023 sammenskrivning nr. 2
Hvidovre - foreløbig med ønsker, udgift pr FKm i B22,
9-6-2022 KM om pris og løn indeks for 2023,
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2023, Hvidovre 23-6-2022
Foreløbigt budget m ønsker, Risbjerg - Foreløbigt
B23 af 30-5-2022, Strandmark - Foreløbigt B23 af 9-
6-2022, Avedøre - Foreløbigt B23 af 24-5-2022, VS
Autosvar[EKSTERN] Spørgsmål til Budget 2023, fra
Rødovre-Hvidovre provsti (STPR F2 1993570),
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2023 for kirker

16 - pkt 2,10 d 18/8 ad budgetsamråd vedr 2023 -
den 30/8 2022

Der skal udarbejdes endelig dagsorden – se fremsendt
advis og udkast til dagsorden

Skal FSV midler/overskud fra tidligere år drøftes på
budgetsamråd / pulje til ?

Materiale til udsendelse fx – medlemsudvikling, skat
pr medlem, version 2,

Emner af fælles interesse: FAR (se kirketrivsel
nyhed),  x x x

Sager:
210 - Folkekirkens-arbejdsmiljoeraadgivning - FAR
(2020 - 6854)
210 - Sag hørende til mødet: Budgetsamråd 2022,
den 30/8 i Grøndalslund (2022 - 12730)

Bilag:
Nyhedsbrev kirketrivsel.dk, Aktdokument, 30-6-2022
Indkaldelse til budgetsamråd vedr 2023, 2021-08-19
Til alle MR - Dagsorden for budgetsamråd d 30-8-
2022, Udvikling fra 2017-22 i FKm, hvad koster et
tabt medlem - udvikling FKm, Fordeling af FSV

Tilmeldinger udbedes af hensyn til værten.
 
Nyt punkt af fælles interesse - arbejdsmiljø
 
 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Udmelding-af-pris--og-l%C3%B8nindeks-for-2023.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Udmelding-af-pris--og-l�nindeks-for-2023.aspx


overskud

17 - pkt 3,1 d 18/8 - til HS - ansøgning
stiftsmiddellån til Hendriksholm

Tidsplan holder. Lån skal bruges i 2023 til betaling
for hus.

Lån er bevilliget af Stiftet – se låneansøgning af 21/6
og vedlagte svar af 28/6.

Sager:
210 - Stiftsmiddellån 3,5 mio - Hendriksholm - ny
tj.bolig (2022 - 14226)

Bilag:
Aktdokument, 2022-06-21 til HS - ansøgning
stiftsmiddellån til 7140, udregning lån bolig
Hendriksholm, Bevilling af stiftsmiddellån, VS Nyt lån
til Hendriksholm, Afdragsprofil 7140-2

Arbejdet pågår. 

18 - pkt 3,2 d 18/8 - FkiH - gravgård 4, Risbjerg
kirkegård

Ansøgning om ændring af gravgård 4 har været til
udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

På februar mødet blev der givet afslag på 5% midler.
Afventer finansiering samt stillingtagen til
kirkegårdskonsulentens bemærkninger fra FKIH.

Sager:
210 - FKiH - omlægning Gravgård 4, Risbjerg
kirkegård (2021 - 28683)

Bilag:
Aktdokument, Risbjerg kirkegård. Udtalelse vedr
forslag omlægninger i gravgård 4, Delreferat fra
møde 2022 - 9. februar - PU møde i Hvidovre,
RISBJERG KIRKEGÅRD. Udtalelse vedr. forslag til
omlægninger i gravgård 4., Afd. 4 - nyt gravrum
(12.05.2020), Risbjerg Kirkegård gravgård 4
entreprise, Pris på anlæg af gravgård 4 på Risbjerg
Kirkegård

Intet nyt 

19 - pkt. 3,3 d 18/8 - Strandmark - ombygning

Ansøgning via byggesag gik til Stiftet efter PU møde
i marts 2022.

Nu er ansøgning efter høring hos kgl.
Bygningskonsulent godkendt – se vedlagte.
Forudsætning - at kommunal godkendelse foreligger.

I ny høring 



Derefter tid for låneansøgning.

Sager:
210 - Strandmarks ombygning - udbyg kælderetage
incl elevator og køkken (2018 - 15987)

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af istandsættelse af
underetage, Kgl.byg. - erklæring, Indstilling

20 - pkt. 3,4 d 18/8 - Til Stiftet Vs: FKiH ansøgning
godkendelse FORprojekt bygninger kirkegård

Skitseforslag til udbygning af lokaler for
ansatte samt handicaptoilet på Risbjerg
kirkegård, som fremlagt ved besøg på
kirkegården i januar ønskes godkendt.
Udbygning løber op i +24 mio.

Den har været til høring hos provstiets
bygningskyndige.  
Udtalelse sendt til Stiftet den 12/5. Afventer Stiftet.

Sager:
210 - FKiH - Opsp. - udbygning kontor, handicaptoilet
mv , Risbjerg kg - B18 / B20 / B22 (2019 - 32149)

Bilag:
skrivelse til PU, Skrivelse til PU vedr. Risbjerg
Kirkegård - Helhedsplan, 574-Risbjerg Kirkegård
Helhedsplan-Hefte ombygning - rev_15.12.2020,
budget bygninger Risbjerg marts 2022, økonomisk
overslag Risbjerg Kirkegård - bygninger, skrivelse til
FKiH efter august møde, 220505_udt

Er sendt fra Stiftet til kgl. bygningsinsp. i juli. 
Svartid 6-8 uger.
 

21 - pkt 3,5 d 18/8 - FkiH - udviklingsplan for
Hvidovre kirkegård

Forslag til plan for 3 områder har været forbi
Hvidovre MR og var på PU møde i maj. 
Udviklingsplan / helhedsplan er sendt til høring hos
kirkegårdskonsulent den 12/5 2022 – svar modtaget
11/8. 
Giver det anledning til yderligere spørgsmål?

Sager:
210 - FKiH - B22 - Hvidovre kg - helhedsplan kr
500.000 (2022 - 1755)

Bilag:
HVIDOVRE KIRKEGÅRD. Udtalelse vedr. program og
helhedsplan for kirkegården, Hvidovre kirkegård.
Udtalelse vedr helhedsplan, vedr. udviklingsplan for

FKiH bedes forholde sig til de manglende
forudsætninger for opgaven, kirkegårdskonsulenten
nævner.
 
Hvad har FkiH bedt landskabsarkitekt om?
Giver ændringerne besparelser i driften?
 
Forudsætningerne bedes fremsendt sammen med
oplæg til finansiering,



Hvidovre kirkegård, Hv.Kd.- brev om Udviklingssplan
22.03.09, Hvidovre referat 24-3-2022 pkt 8

22 - pkt. 3,6 d 18/8 - til HS - Vedtægt -
Hvidovrekirkernes tværkulturelle samarbejde

Vedtægt behandlet på maj møde og derefter sendt i
Stiftet til godkendelse den 12/5 2022. 
Afventer stiftet.

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

Bilag:
Aktdokument, Vedtægt - Hvidovrekirkernes
tværkulturelle samarbejde

Den er i proces i Stiftet - svar følger.

23 - Pkt. 4,1 d 18/8 - FSV - opgørelse 1. halvår

Til orientering - Har sendt opgørelse fra første halvår
til naboprovsti – se vedlagte.

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

Bilag:
Aktdokument, FSV - 1. halvår , løn og overførsler til
Glostrup, F3210 FSV pr 30-6-2022

Taget til efterretning 

24 - Pkt. 4,2 d 18/8 - FkiH - ny forretningsorden

Til orientering – Forretningsorden modtaget den 9/6

Sager:
210 - FKiH - Bestyrelse & forretningsorden (2021 -
15190)

Bilag:
Forretningsorden for FKiH, Forretningsorden FKiH
2022

Taget til efterretning.
 
Det undrer, at der står det samme i vedtægt og
forretningsorden, da forretningsorden skal være et
hjælpepapir.
 
Det bør fremgå af vedtægt om møder er åbne eller
ej, det kan ikke besluttes i en forretningsorden. 
 

25 - pkt. 4,3 Cafe Hjertetræet

Til orientering - Genåbning af Caféen den 9/9 kl. 16-
20

Taget til efterretning 
 



26 - pkt 4,4 d 18/8 - Grøndalslund - stormskade

 Vedlagt orientering om to væltede træer fra
kirkegårdsleder den 11/7 2022

Sager:
210 - Grøndalslund VS: Pil stormskade (2022 - 23301)

Bilag:
VS Pil stormskade

Taget til efterretning 
 

27 - pkt 4,5 d 18/8 - Provstens hjørne

 

Nuldrift område på Grøndalslund - jurist fra
Stiftsøvrigheden kommer på tilsynsbesøg d 5/9 gr.
kommuneplan på begge kirkegårde og ser på
byggelinjer.
 
Arbejdsmiljø  - se DR udsendelser om problemer i
Folkekirken. Kæmpeundersøgelse har nok givet en
sag pr. stift.
 
Ingen penge til vikarer ved præsters sygemeldinger.
 
Husk ringeregulativ - offentliggør dem gerne, da der
nu igen ringes mere i alle kirker.
 
Provstiskyen. Et computerprogram der opsamler tal
for sognene om bygninger og aktiviteter for at belyse
bevillinger. Provst udsender information. 
 
 

28 - pkt 4,6 d 18/8 - Nyheder fra DAP

  Kirkeministeriet KM / alle stifter:
18/7 tilbud om PROJEKTLEDERKURSUS 31. oktober - 2.

november 2022 (kirkenettet.dk) eller
FACILITATORKURSUS 21. - 23. november 2022
(kirkenettet.dk)

7/7 Høring af lovforslag om Udvidelse og forenkling af
samarbejdsmuligheder og øget transparens og
fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. samt
ophævelse af lov om forsøg i folkekirken (kirkenettet.dk)

29/6 Fællesfondens årsrapport 2021
(kirkenettet.dk)

22/6 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. opdatering af
bestemmelser om de lokale kasser i lov om folkekirkens økonomi
(kirkenettet.dk)
 

Folkekirkens IT
 1/7 Folkekirkens Digitaliseringskonference 2022
(kirkenettet.dk) den 29/10 2022
24/6 Databeskyttelse på dagsordenen hos

menighedsrådene (kirkenettet.dk)
 

 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/PROJEKTLEDERKURSUS-15--november---17--november-20210601-1932.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/FACILITATORKURSUS-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/H%C3%B8ring-af-lovforslag-om-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Tes.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Rapport-fra-Arbejdsgruppen-vedr--opdatering-af-bestemmelser-om-de-lokale--kasser-i-lov-om-folkekirkens-%C3%B8konomi-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Folkekirkens-Digitaliseringskonference-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Databeskyttelse-p%C3%A5-dagsordenen-hos-menighedsr%C3%A5dene.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/PROJEKTLEDERKURSUS-15--november---17--november-20210601-1932.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/FACILITATORKURSUS-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/H�ring-af-lovforslag-om-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Tes.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Rapport-fra-Arbejdsgruppen-vedr--opdatering-af-bestemmelser-om-de-lokale--kasser-i-lov-om-folkekirkens-�konomi-.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Folkekirkens-Digitaliseringskonference-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Databeskyttelse-p�-dagsordenen-hos-menighedsr�dene.aspx


Helsingør Stift / HS:
15/7 Invitation till virtuelt introkursus for
nyansatte i folkekirken den 28.
september 2022 (kirkenettet.dk)
 6/7 STGs Gavefond - støtte til religiøse formål
(kirkenettet.dk)
 9/6 Nyt fra Stiftsrådet - Stiftsinitiativprisen 2022
(kirkenettet.dk) – frist 17/8

Folkekirkens forsikringsenhed / FE
29/6 Nyhedsbrev juli 2022 (kirkenettet.dk) -
Forebyg brandskader
24/9 Forsikringsenhedens sikringsrådgivning-2
(kirkenettet.dk) – el-installationer, førstehjælp
og kirkesølv.
 
GIAS Centret
27/7 Nyt fra GiasCentret om kurser i efteråret 2022
(kirkenettet.dk)

 

Sager:
210 - Høring - om ændring af Lov om Folkekirken
økonomi (2022 - 19795)
210 - FE nyhedsbreve fra DAP (2022 - 21089)
210 - HS Nyheder (2019 - 17661)
210 - FE nyhedsbreve fra DAP (2022 - 21089)
210 - Introkursus for nyansatte for Helsingør Stift
(2019 - 14580)
210 - GIAS Nyheder (2018 - 3891)

Bilag:
22-6-2022 KM om udvalgs arbejde vedr. Folkekirkens
økonomi, FE nyhed 24-6-2022 om elsikring, kirkesølv
og førstehjælp, FE nyhedsbrev om at forebygge
brandskader, FE nyhedsbrev juli 2022 - Varmt
arbejde og skybrud, Virtuelt Introkursus for
Nyansatte i Folkekirken 2022, Program, virtuelt
Introkursus, onsdag den 28. september 2022, GIAS
kurser efterår 2022

29 - Eventuelt

 

Rødovre sogn overvejer politik for aflevering af
kister i kapel.

30 - Næste møde

 
 Næste PU møde er i Islev:

tirsdag den 13/9 2022 kl. 19
- frist for sager til mødet er den 1/9

 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Invitation-till-introkursus--for-nyansatte-i-folkekirken0715-8150.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/STGs-Gavefond---st%C3%B8tte-til-religi%C3%B8se-form%C3%A5l.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Nyt-fra-Stiftsr%C3%A5det---Stiftsinitiativprisen-20220609-4935.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Nyhedsbrev-juli-20220629-7904.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Forsikringsenhedens-sikringsr%C3%A5dgivning-2.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Orientering-om-GIAS-kurser-i-efter%C3%A5ret-2022.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Invitation-till-introkursus--for-nyansatte-i-folkekirken0715-8150.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/STGs-Gavefond---st�tte-til-religi�se-form�l.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Nyt-fra-Stiftsr�det---Stiftsinitiativprisen-20220609-4935.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Nyhedsbrev-juli-20220629-7904.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_fk_forsikring/Sider/Forsikringsenhedens-sikringsr�dgivning-2.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Orientering-om-GIAS-kurser-i-efter�ret-2022.aspx


derefter møder:
den 13/9, den 11/10, den 8/11 og den 15/12
 

frist for sager til PU møder er 10 dage før

31 - Underskrift ark
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Inger Bidstrup (Rødovre-Hvidovre
Provstiudvalg)

Inger Margrethe Holst

Bente Stengelshøj Christoffersen Per Torsten Nielsen

Jørgen Degn Bjerrum (Rødovre-Hvidovre
Provsti)

Karen Margrete Søgaard Herløv
(Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg)
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