Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 12. oktober 2022 (Gentofte) - d. 12-10-2022 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Annelise Brems, Christian Erik Lund, Christine Damgaard Jensen, Egil Rindorf, Jens Bache, Per
Rinck-Henriksen, Steen Borup-Nielsen, William Godfrey Plaskett, Yvonne Alstrup
Afbud: Caroline Sofie Balschmidt
Datoer for de kommende PU-møder:
2022:
Onsdag d. 9. november, kl. 15 - 17 (Maglegårds)
Torsdag d. 8. december kl. 16 - 17 (Hellerup sognegård)
2023:
Onsdag 18. Januar, kl. 15-17
Onsdag 8. februar, kl. 15-17
Onsdag 15. marts kl. 16.30 (efterfulgt af økonomimøde)
Onsdag 12. april kl. 15-17
Onsdag 10. maj kl. 15-17
Onsdag 14. juni kl. 15-17
Onsdag 23. august kl. 16.30 (efterfulgt af budgetsamråd)
Onsdag 13. september kl. 15-17
Onsdag 11. oktober kl. 15-17
Onsdag 15. november kl. 15-17
Torsdag 7. december kl. 16-17 (efterfulgt af julemøde)

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 - Godkendelse af referat, 14. september 2022

Referatet blev mundtligt godkendt på selve mødet d.
14. september og nu underskrevet af de
tilstedeværende.

3 - Siden sidst

Lørdag d. 4. marts 2022: biskoppen afholder
provstikonference for alle stiftets provstier.

Referater indsendt af menighedsrådene:
Ordrup sogn 20. september 2022
Vangede sogn: 27. september 2022
Dyssegård sogn: 28. september 2022
Helleruplund sogn: 6. september 2022
Sager:
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)

Præstevikar i Vangede er Tonny Aagaard Olesen
under sognepræstens orlogsperiode på Esbern
Snare.
Præstevikar i Ordrup (50%) er Gunilla Haarsted frem
til 1. januar 2023.
Der er afholdt møder på tværs i provstiet:
Formandsmøde: Her blev uddelt dialogværktøj til

MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
menighedsråd - rødt hæfte "Det gode samvirke"
hvert sogn har fået 2 hæfter hver. Ligger også på
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461) stiftets hjemmeside. Værktøjet er relevant for alle
menighedsråd og medarbejdere.
Bilag:
Der blev drøftet digital tilgængelighed på
Referat af menighedsrådsmøde 20.09.2022 Ordrup menighedsrådenes hjemmeside.
Sogn, DOC, Dyssegård referat 28,9,22, referat
Provstisekretariatet undersøger hvordan man
2022.09.06
aktiverer "digital tilgængelighed".
Erfamøde for kontaktpersoner
Erfamøde for kirkeværger og -personale: Drøftelse af
energipriser, besparelsesmuligheder, lokale
vedligeholdelsesplaner og fælles indkøb.
Referater fra menighedsrådene blev taget til
efterretning med følgende bemærkninger:
Ordrup har opsagt aftalen med Det Danske Pigekor
fra 2024, pga. sognets økonomi.
Vangedes embedsbolig får snart fjernvarme.

4 - Ekstraordinært budgetsamråd
Samarbejdsaftale om fælles HR-funktion
blev vedtaget. Referat vedlagt.

Der er afholdt ekstraordinært budgetsamråd og her
blev vedtægt for en fælles HR-funktion i
provstiet enstemmigt vedtaget.

Sager:
Budgetsamråd 2022 EKSTRAORDINÆRT - Gentofte
provsti (2022 - 27049)
Bilag:
Referat af ekstraordinært budgetsamråd 29.
september 2022

5 - Status for revisionsprotokollater

Provstiudvalget tager forsinkelsen til efterretning.
Revisor har sagt ja tak til at deltage på
provstiudvalgsmødet d. 9. november.

Sager:
Regnskab 2021 - kirkekasser - Gentofte provsti (2021
- 34993)
Bilag:
Status for revisionsprotokollater

6 - Behandling af revisionsprotokollat 2022, PUK

Sager:
Regnskab 2021 - PUK (2021 - 29779)
Regnskab 2021 - PUK (2021 - 29779)

Provstiudvalget tog revisionsprotokollatet til
efterretning med følgende bemærkninger:
Der er bemærkning vedr. kontering af forud-løn i
december på afregningskonti til løn i stedet for en
konto til forudbetalte omkostninger samt manglende
funktionsadskillelse. PU bemærker, at der fortsat er
en enkelt dankort-konto i Skoletjenesten med

Bilag:
Aktdokument, Revisionsprotokollat, Aktdokument,
Revisionspåtegning

7 - Maglegårds, ansøgning om overførsel af
anlægsoverskud
NB: der er pt. ikke indsendt et anlægsregnskab.
Sekretariatet afventer dette.
Der ansøges om at overskud fra anlægget på
kirketages 3. etape, kr. 787.367 fordeles mellem
sognets Frie midler og provstiets anlægsmidler i
forhold til hvor stor en andel, sognet selv har
finansieret anlægget (via deres oplagte stiftsmidler,
kr. ) og andelen finansieret fra provstiets
anlægsmidler. Dvs. kr. 591.122 til provstiets
anlægsmidler og kr. 196.245 til sognets Frie midler.

enkeltgodkendelse.
Ved årsafslutning 2022 vil PU drøfte med revisor om
det elektroniske bilagssystem kan eliminere
bemærkning om funktionsadskillelse.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet af de
tilstedeværende.
Maglegårds menighedsråd har efterfølgende trukket
ansøgningen tilbage, da der manglede et par
bilag. Anlægsregnskab og ansøgning indsendes til
næste PU-møde.

Sager:
Byggesag - Messiaskirken - kirketag, 3. etape (2021 10816)
Bilag:
Afslutning af tagprojekt, Fordeling af overskud,
tagprojekt

8 - Hellerup, ansøgning om overførsel af
anlægsoverskud

Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen, men
afventer det endelige anlægsregnskab.

NB: der er pt. ikke indsendt et anlægsregnskab.
Provst Yvonne Alstrup og Christine Damgaard deltog
Sekretariatet afventer dette.
ikke i behandlingen af dette punkt.
Overskuddet er på kr. 237.400 og der søges om
overførsel af kr. 235.950 til to nye anlæg:
1) Renovering af haveområde og kælderventilation,
Ahlmanns alle 14. Hele anlægget er anslået til kr.
150.000,- ekskl. honorar til arkitekt og uforudsete
udgifter. (NB: der er ikke bevilget anlægsmidler til
dette i 2023)
2) Rådskader ved kopirum i provstilokaler. Hele
anlægget er ansået til kr. 45.000,- ekskl. honorar til
arkitekt og uforudsete udgifter. (NB: der er
ikke bevilget anlægsmidler til dette i 2023)
Sager:
Anlæg - Hellerup - Margrethevej 11C - Udsk. af
vinduer mm. (2021) (2021 - 2996)
Bilag:
Anlægsbevilling til anden anvendelse, Ekstrabevilling

- 29.09.2022

9 - Eventuelt

Opfordring til at regnskabskontoret giver
en orientering vedr. dets arbejde til PU.
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