Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 9. november 2022 (Maglegårds) - d. 09-11-2022 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:
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 med følgende
bemærkninger: seneste version er udsendt i går med
pkt. 13 og 14 tilføjet.

2 - Godkendelse af referat 12. oktober 2022

Referat blev oplæst på mødet d. 12. oktober og
godkendt. På indeværende møde underskrevet af de
tilstedeværende.

3 - Siden sidst

Nyt fra provsten:
Provstiskyen: Yvonne, Christian og Mirjam deltog
i præsentation om provstiskyen, der er en
økonomiværktøj til provstiudvalg. Pris kr. 27.000 pr.
år. Det bør overvejes om vi har behov for dette.

Referater indsendt til provstiet siden sidst:
Hellerup sogn: 27. september 2022
Hellerup sogn: 25. oktober 2022
Ordrup sogn: 25. oktober 2022
Vangede sogn 26. oktober 2022
Maglegårds sogn 27. oktober 2022
Skovshoved sogn 11. oktober 2022
Helleruplund sogn 4. oktober 2022
Gentofte sogn 6. oktober 2022
Maglegårds sogn 29. september 2022

Kunst i Kirker er vel overstået. Der er meldt tal ind på
ml. 200-400 gæster i kirkerne. Fremover ønsker
præsterne at udstillingen først åbner kl. 12 om
søndagen pga. højmessen. Hvis der besluttes at
afholdes KiK i 2023 vil det ligge sidste weekenden i
oktober 2023.

Sager:
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Skovshoved sogn (2018 - 7774)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
Bilag:
Referat2022_9, Referat2022_10, Referat af
menighedsrådsmøde 25.10.2022, DOC,
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20221027, MR møde 111022
referat, referat af møde 2022.10.04, Referat
Gentofte MR-møde 06.10.2022, Beslutningsreferat
af Menighedsrådsmøde i Maglegårds Sogn 20220929

4 - Godkendelse af kirkeregnskaber 2021
Alle regnskaber kan ses i deres helhed på DAP i
Dataarkivet, under "Regnskab, provstiudvalg".
Sager:
Regnskab 2021 - kirkekasser - Gentofte provsti (2021
- 34993)
Regnskab 2021 - kirkekasser - Gentofte provsti (2021
- 34993)
Regnskab 2021 - kirkekasser - Gentofte provsti (2021
- 34993)

Der er sendt invitation ud til Julemøde. PU bedes
også tilmelde sig af hensyn til kuvertbestilling.
Erfa-møde for kirkeværger og kirketjenere afholdt i
oktober: der manglede repræsentation fra 3 sogne
på mødet.
Det første HR-bestyrelsesmøde afholdes i aften.
Provstiudvalget tog de indsendte MR-referater til
efterretning med følgende bemærkninger:
Hellerup: Der er mundtlig aftale mellem kirkeværge
og PU-formand om
hvordan udgifter vedr. provstisekretariatets lokaler
skal fordeles. Der kommer en skriftlig aftale fra
menighedsrådet.

7 ud af 9 sogne har behandlet revisionsprotokollatet
inden udsendelse af dagsorden. De syv sognes 2021regnskaber blev godkendt af PU. Det drejer sig om:
Gentofte, Hellerup, Helleruplund, Maglegårds,
Ordrup, Vangede og skovshoved kirkeregnskaber.
Provstiudvalget bemyndigede provsten til at
godkende regnskaber fra Dyssegård og Jægersborg
menighedsråd, når der foreligger et
godkendt protokollat.

Bilag:
Gentofte Provsti 2021 Rapportering om revision af
menighedsrådenes regnskaber, Aktdokument,
Oversigt, kirkeregnskaber 2021, til PU 9. november,
Menighedsrådenes behandling af
revisionsprotokollater

5 - Besøg af revisor

Trine Skals Stampe, som har overtaget
hvervet som provstirevisor, præsenterede sig.

Trine Skals fra PwC deltager ved dette punkt.
Tre generelle bemærkninger, vedr. alle
regnskaberne:
- budgetter er ikke reviderede.
- der risiko for besvigelser, da revisor alene tager
stikprøver.
- funktionsadskillelse.

Opfordring til revisor om at der i protokollatet
skelnes mellem funktionsadskillelse i håndtering af
bilag og fuldmagt i bank. Trine tager dette med sig.
Mht. afregning af kollekter: der er efterhånden kun
få og små kontante beløb og dermed færre ture i
banken. Derfor vil denne bemærkning opstå
ofte. Trine opfordrer til, at man i folkekirken laver
reglen om, så der ikke skal afregnes hver 14. dag.
Mht. Gaver: Der er i provstiet lavet en fælles aftale
om gavebeløb.
Brug af frie midler til anlæg skal godkendes af PU,
men kan godt gøres på forhånd, når der gives
bevilling.
Provstiudvalget opfordrer revisor til at aflevere
revisionsprotokollater til tiden. Revisor fortæller at
der er sat ny proces i gang, så tidsfristerne
overholdes næste år.

6 - PUK, 3. kvartalsrapport

Taget til efterretning.

Sager:
PUK - alle kvartalsrapporter - 2022 (2022 - 14373)
Bilag:
3. Kvartalsrapport 2022 PUK, KV3, 2022, PUK,
Overblik, KV3 2022, PUK, KV3 2022, Udv.pulje og 5_

7 - Kirkekasser, 3. kvartalsrapport

Rapporterne for Jægersborg og Vangede blev taget
til efterretning med følgende bemærkninger:
Der medtages alene rapporter, der viser
- Jægersborgs overforbrug skyldes øgede gaspriser
et underskud pr. 3. kvartal. Ordrups kvartalsrapport samt enkelte større engangsudgifter, bl.a. en
er dog bilagt pkt. 13, ang. likviditetslån.
forsikringssag.
- Vangedes overforbrug skyldes primært vedligehold
Sager:
af embedsboliger og energipriser.
Kvartalsrapporter 2022 - kirkekasser - Gentofte
provsti (2022 - 15564)
Bilag:
Kvartalsrapport 3. kvt. 2022, Kvartalsrapport 3.kvt.
2022 Vangede

8 - Hellerup: Anlægsregnskab, skimmelsanering,
Margrethevej 11C
Vedrører egentlig to relaterede anlæg:
1) Skimmelsanering, Margrethevej 11C: bevilget på
baggrund af overslag kr. 1.736.213. Overskud kr.

Anlægsregnskabet blev taget til efterretning.
Sekretariatet undersøger hvad udgift Teleservice kr.
369.282,19 drejer sig om.
Yvonne Alstrup og Christine Damgaard Jensen deltog

ikke i behandling af dette punkt.
48.713,08
2) Genhusning af beboerpræst: bevilget på baggrund
af overslag kr. 360.000. Overskud kr. 188.729,94
Overskud samlet, kr. 237.443,02
Sager:
Anlæg - Hellerup - Margrethevej 11C - Udsk. af
vinduer mm. (2021) (2021 - 2996)
Bilag:
Samlet anlægsregnskab Hellerup, renovering af
præstebolig og genhusning, Kontospecifikation,
formål 2021, Kontospecifikation, formål 2022,
Hellerup Anlægsmidler budget

9 - Hellerup: ansøgning, overførsel af
anlægsoverskud, to nye anlæg

I princippet skal overskud fra anlæggene, baseret på
overslag, tilbageføres til den fælles anlægspulje. For
at få udført de ventende arbejder i Hellerup
besluttede PU dog at imødekomme ansøgningen i
stedet for at fratrække 7overskuddet fra sognets
ligningen i 2024.

Overskud fra skimmelsanering på Margrethevej
11C på kr. 237.443,02 ansøges 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.
Yvonne Alstrup og Christine Damgaard Jensen deltog
181.500,- inkl. uforudsete udgifter og honorar til
ikke i behandling af dette punkt.
arkitekt.
2) Rådskader ved kopirum i provstilokaler. Hele
anlægget er anslået til kr. 54.450,- inkl. uforudsete
udgifter og honorar til arkitekt.
(Rest af overskud, kr. 1.493,02 til menighedsrådets
Frie Midler).
Sager:
Anlæg - Hellerup - Margrethevej 11C - Udsk. af
vinduer mm. (2021) (2021 - 2996)
Bilag:
Anlægsbevilling til anden anvendelse, Ekstrabevilling
- 29.09.2022

10 - Maglegårds: anlægsregnskab, kirketag og
ansøgning om overførsel af overskud
Anlæggets anslåede pris var kr. 4.569.367,
finansieret ved kr. 3.430.487 i anlægsbevilling og kr.
1.138.880 i sognets oplagte midler i stiftet.
Menighedsrådet foreslår overskud på knap 1. mio.
fordelt i forhold til de to indskudte andele på hhv.
tilbageførsel til provstiet og til sognets frie midler.

Anlægsregnskabet blev taget til efterretning.
Provstiudvalget vurderer, at de hævede stiftsmidler
fra Maglegårds sogns kirke- og
præsteembedskapital tilfalder den fælles
anlægspulje og ikke sognets frie midler. Det afklares
med kirkeministeriet om anlægsoverskuddet kan
afregnes med det samme.

Per Rinck-Henriksen deltog ikke i behandlingen af
Sager:
dette punkt.
Byggesag - Messiaskirken - kirketag, 3. etape (2021 -

10816)
Bilag:
Afslutning af tagprojekt, Fordeling af overskud,
tagprojekt, Endeligt anlægsregnskab for taget

11 - Ordrup: anlægsregnskab, ansøgning om 5%midler, køkken på Enighedsvej
Anlægget er afsluttet med et underskud på kr.
37.687,89, der søges dækket af 5%-midlerne.
Sager:
Byggesag - Ordrup - Fredensvej - nyt køkken (2022 32772)
Bilag:
VS Anlæg-Køkken på Fredensvej,
20221102113759990, 20221102115631656

Efter præsentation af det øvrige
provstiudvalgs beslutning ønskede Per at bede om
en juridisk vurdering af sagen, da han betragter
overførsel af anlægsoverskuddet, finansieret vha.
sognets kirke- og præsteembedskapital, til den fælles
anlægspulje som en form for ekspropriation.
Inden Annelise Brems forlod lokalet under dette
punkt understregede hun at Ordrup sogns
menighedsråd nøje følger sognets økonomi.
Anlægsregnskabet blev taget til efterretning.
Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen om
dækning af underskuddet. Provstiudvalget
besluttede at kr. 37.687,89 af sognets frie
midler/driftsbevilling overføres og anvendes til
dækning af anlægsunderskud.
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

12 - Ordrup: anmodning om at afslutte anlægssag
vedr. kirketaget

Ansøgningen imødekommes, således at anlægget
afsluttes og det resterende beløb afsat til 5årsgennemgang af anlægget overføres til Frie midler
Anlægget er færdigt, men der tilbagestår udgifter til og udgiften om nogle år afregnes via driften.
5-års gennemgang.
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
Sager:
punkt.
Anlæg - Ordrup kirke - nyt skiffertag (2018 - 6175)
Bilag:
Anlægsudgift til afsluttet kirketag,
20221102123602441

13 - Ordrup: ansøgning om likviditetslån

Provstiudvalget imødekommer anmodningen,
således at Ordrup låner kr. 175.000 af provstiets 5%Jens Bahce indstiller at der udlånes kr. 150.000 til
midler med afdrag over de kommende 8 måneder.
Ordrup kirkekasse med afdrag de næste 6 måneder. Provstiudvalget beder sognet om en månedlig
likviditetsrapportering imens lånet afdrages.
Sager:
Likviditetslån - Ordrup (2022 - 33144)
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
Likviditetslån - Ordrup (2022 - 33144)
punkt.
Likviditetslån - Ordrup (2022 - 33144)
Bilag:
Svarskrivelse til provstiet - likviditet, Regninger på
tag til sognegården - Ordrup Sogn anmoder om
likviditetslån, Kvartalsrapport 3. kvartal 2022, SV Til
Jens og Yvonne, ansøgning på likviditetslån, Ordrup
menighedsråd (STPR F2 2134332)

14 - Udviklingspuljen: afrapportering fra
organisternes studietur

Provstiudvalget takker for organisternes
tilbagemelding og tager regnskabet til efterretning.

Sager:
Udviklingspuljen - studietur for organister 2020
(2019 - 35207)
Bilag:
Rejsebeskrivelse_Toulouse, Regnskab_Toulouse

15 - Eventuelt

Yvonne fylder 60 år og der afholdes
fødselsdagsreception søndag d. 4. december efter
højmessen i Hellerup sognegård. Invitation er
udsendt.
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