Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 23. februar 2022 (Ordrup sognegård) - d. 23-02-2022 kl. 15:00 til
17:00
Deltagere: Annelise Brems, Christian Erik Lund, Christine Damgaard Jensen, Jens Bache, Per RinckHenriksen, William Godfrey Plaskett, Yvonne Alstrup
Afbud: Caroline Sofie Balschmidt, Steen Borup-Nielsen, Egil Rindorf
Datoer for det kommende PU-møder:
Torsdag d. 17. marts. kl. 16.30 - 18.30, efterfulgt af Økonomimøde (Hellerup sognegård)
Onsdag d. 27. april. kl. 15 - 17
Onsdag d. 11. maj kl. 15 - 17
Onsdag d. 8. juni kl. 15-17
Onsdag d. 17. august, 16.30 - 18.30, efterfulgt af Budgetsamråd
Onsdag d. 14. september, kl. 15 - 17
Onsdag d. 12. oktober, kl. 15 - 17
Onsdag d. 16. november, kl. 15 - 17
Onsdag d. 7. december kl. 16 - 17

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 - Godkendelse af referat

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.

3 - Siden sidst

Biskoppen har ordineret to præster til provstiets
kirker: Tobias Kjærulf: barselsvikar fra april i
Menighedsrådsreferater indsendt til provstiet:
Helleruplund pastorat, Mathilde Nielsen: vikar pr. 1.
Helleruplund sogn: 11. januar 20022
marts i Hellerup pastorat.
Ordrup sogn: 11. januar 2022
Præsteressourcerne i provstiet er under pres for
Skovshoved sogn: 25. januar 2022
tiden, da der er to langtidssygemeldinger, diverse
coronasygemeldinger samt vakance i Skovshoved.
Mikkel Tode Raahauge er midlertidigt ansat til at
Sager:
varetage tjenester i Skovshoved og Jægersborg.
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461) Præstestillingen i Skovshoved forventes senest besat
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
pr. 1. maj. Ansøgningsfrist til stillingen er på mandag.
MR-mødereferater - Skovshoved sogn (2018 - 7774)
Provstesyn pågår stadig. Der mangler endnu 3 sogne.
Bilag:
Generelt er det vigtigt, at de tjenstlige lokaler
Referat af møde 20220111, Referat af
i boligerne lever op til kravene til en
menigehdsrådsmøde 11.01.2022, MR møde referat kontorarbejdsplads.

25012022
Kirkestatistik: biskop ønsker særligt fokus på dåb.
Drøftelse af anvendelse af provstiets dåbsfolder og
folderen "Kom ind".
PU gennemgik de indsendte menighedsrådsreferater
med følgende bemærkninger:
Helleruplund: det fremgår ikke tydeligt, at
mødet holdes i Helleruplund menighedsråd.
Drøftelse af opmåling af stillinger.

4 - Refleksioner over strategiseminaret

Positive tilbagemeldinger fra alle omkring bordet.
God måde at starte en ny periode op i et
provstiudvalg.

5 - Nedsættelse af udvalg ang. fælles HR-støtte

Nedsættelse af udvalget udsættes til PU-mødet i
marts, således at alle har mulighed for at tænke over
det. Yvonne indgår i udvalget og Christine Damgaard
meldte sig. Der mangler yderligere 1-2 medlemmer.
Yvonne har møde med kontaktpersonerne d. 28.
april, hvor udvalgets foreløbige arbejde præsenteres
og beriges med input fra kontaktpersongruppen.
Præstegruppen har ønsket fælles HR-ordning og vil
også blive hørt.

6 - Budgetmodel for de kommende fire år - første
behandling

Formanden fremlagde et udkast til notat med forslag
til de principper, som skal gælde for de kommende
fire års lokale ligning, Som drøftet på
strategiseminaret er der behov for et mindre løft af
de enkelte sognes driftrammer. Dertil kommer
øgede anlægsrammer og en central lønpulje til
samarbejdsinitiativer. Der var bred tilslutning til
principperne, som skal godkendes på næste
provstiudivalgsmøde og præsenteres på det
efterfølgende budgetsamråd. Formanden tjekker for
regnefejl, og det udsendes til udvalgets
kommentering.

Sager:
Budgetmodel 2023-2026 - Gentofte provsti (2022 6058)
Bilag:
Budgetmodel

7 - Provstesyn 2022, Dyssegård (alle bygninger)

Sager:
Provstesyn 2022 - Dyssegård sogn (2021 - 32015)
Bilag:
Tilrettet, Protokol provstesyn 2022, Dyssegård

Taget til efterretning.
Mht. protokollernes format blev det foreslået, at
der i kort resume anføres store og/eller graverende
opgaver.

8 - Provstesyn 2022, Helleruplund (kirke, s.grd.,
C.V.E. Knuths Vej 6)

Taget til efterretning.

Sager:
Provstesyn 2022 - Helleruplund sogn (2021 - 32020)
Bilag:
Synsprotokol, provstesyn, Helleruplund 2022

9 - Provstesyn 2022, Vangede (kirke, s.grd., Byledet Taget til efterretning.
6)

Sager:
Provstesyn 2022 - Vangede sogn (2021 - 32029)
Bilag:
Provstesyn 2022, Vangede (kirke+Byledet 6)

10 - Provstesyn 2022, Jægersborg (kirke, s,grd.,
Pr.Valdemars Vej 62)

Taget til efterretning.

Sager:
Provstesyn 2022 - Jægersborg sogn (2021 - 32022)
Bilag:
Provstesyn, Jægersborg, 2022

11 - Udflytningssyn, inkl. provstesyn, Skovshoved
(Damgårdsvej 30)

Taget til efterretning.

Sager:
Udflytningssyn - Damgårdsvej 30 - Skovshoved (2022
- 480)
Bilag:
Underskrevet udflytningssynet 12. januar 2022,
Damgårdsvej 30

12 - Eventuelt

Per Rinck-Henriksen ang. Udviklingspuljen: der
kommer snart en ansøgning vedr. fortsættelse af
Demenscafé i Maglegårds sogn. Den oprindelige

bevilling til Demenscafé fra 2019 er nu opbrugt med
en mindre overskridelse.
Provstisekretariatet kontakter stiftet ang. frigivelse
af stiftsmidler til Maglegårds sogn.
William Plaskett ang. sammenstilling af Helsingør og
Lolland-Falster Stifter. Drøftelse af forskellighed ml.
de to enheder - det største og det mindste stift i
landet.
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