
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 17. august 2022 (Hellerup) - d. 17-08-2022 kl. 16:30 til 18:30

Deltagere: Annelise Brems, Caroline Sofie Balschmidt, Christian Erik Lund, Christine Damgaard Jensen, Egil
Rindorf, Jens Bache, Per Rinck-Henriksen, Steen Borup-Nielsen, William Godfrey Plaskett, Yvonne Alstrup

Caroline Balschmidt deltog i mødet fra kl. 17.00. 
Referat af hvert punkt oplæses og godkendes mundtligt på mødet.
 
Datoer for de kommende PU-møder:
Onsdag d. 14. september, kl. 15 - 17 (Dyssegård sognegård)
Onsdag d. 12. oktober, kl. 15 - 17 (Gentofte sognegård)
Onsdag d. 9. november, kl. 15 - 17
Torsdag d. 8. december kl. 16 - 17 (Hellerup sognegård)

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 8. juni 2022

 

Referat blev underskrevet at de tilstedeværende. På
mødet 8. juni blev referatet oplæst og godkendt
mundtligt.

3 - Siden sidst

Referater fra menighedsrådene:
Ordrup sogn: 14. juni 2022
Maglegårds sogn: 22. juni 2022
Vangede sogn: 24. marts 2022
Vangede sogn: 24. maj 2022

Sager:
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)

Bilag:
Referat af menighedsrådsmøde 14.06.2022,
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20220622, mr_ref_24.03.2022,
24.05.22

Arendse Wulff-Jørgensen er ansat som sognepræst i
Dyssegård pastorat og indsættes d. 4. september.
Alle provstiets præster er på studietur til Rom d.
29. august - 2. september og præsterne i Rudersdal
provsti varetager de tjenester, der måtte komme.
Yvonne Alstrup forventer at holde de sidste MUS
med præsterne i næste uge.
Begge præstestillinger i Maglegårds
sogn udløber ved udgangen af juni 2023. Yvonne og
menighedsrådet arbejder på hvordan
præstebesætningen skal se ud derefter.
Det Danske Pigekor har vundet Mette Madsens
Fonds legat på kr. 75.000. Korleder og dirigent Pia
Boysen modtager prisen i morgen.
Yvonne Alstrup skal undervise på
provsteuddannelsen på nogle moduler.
 
Referater fra menighedsrådene blev taget til
efterretning med følgende bemærkninger:
flere menighedsråd leder efter en billigere løsning



end Church Desk.

4 - Oversigt, sognenes budgetbidrag 2023

Orientering. Punktet udskudt fra sidste møde. 

Sager:
Budget 2023 - kirkekasser (2022 - 8933)

Bilag:
Budgetbidrag 2023, kirkekasser (NYT)

Budgetbidragene blev taget til efterretning. 

5 - Ansøgning: Skoletjenesten, budgetforhøjelse

PU bad på sidste møde skoletjenestens bestyrelse
om at redegøre yderligere for ønsker om
budgetforhøjelse. Den ny ansøgning indholder
ændring i det ønskede beløb. Se også bilag til pkt. 6,
årsbudget for PUK.

Sager:
Budget 2023 - ansøgning om forhøjelse af ramme -
Skoletjenesten (2022 - 18213)

Bilag:
Til PU, 1. august 2022

PU godkender budgetrammen for 2023 og ønsker at
budgettet fremover drøftes årligt på baggrund af
budgetbidrag fra Skoletjenesten, der laves i foråret
(samtidig med menighedsrådenes budgetbidrag). 

6 - Godkendelse af PUK-budget 2023

Datostempel for aflevering: 08-08-2022 16:03  

Sager:
Budget 2023 - hele PUK (2022 - 11239)

Bilag:
Budget 2023, PUK, afleveret 8. august 2022

Provstiudvalget godkendte budgettet. 

7 - Godkendelse af endelige driftsrammer 2023

 

Sager:
Budget 2023 - kirkekasser (2022 - 8933)

Bilag:
Bilag til PU 2023driftsrammer, JB

Provstiudvalget godkendte driftsrammerne,
herunder den ekstraordinære gaskompensation og
øgede udgifter til lokalfinansieret præst i Maglegårds
sogn. 
Gaskompensation gives for 2022, men kommer ud
med den kirkelige ligning i 2023. Hvis et sogn oplever
likviditetsproblemer i 2022, kan der søges om
likviditetslån i provstiets 5%-midler. 
I Maglegårds sogn ophører de to stillinger (1 + ½
fuldtidsstillinger) i juni 2023. Man ønsker at
opnormere den halve stilling til
fuldtid. Stillingen lokalfinasieres halvt af biskop og
halvt af provstiet. Præstegården skal



tilknyttes den lokalfinansierede stilling. Den ekstra
halve stilling skal anvendes til fælles tiltag i provstiet.
 

8 - Godkendelse af anlægsrammer og 5%-midler
2023

Indstilling fra fmd. Jens Bache og provst Yvonne
Alstrup. 

Sager:
Budget 2023 - kirkekasser (2022 - 8933)

Bilag:
Bilag til PU 2023anlæg, JB

5%-midler: der forventes i 2022 at blive anvendt
flere midler end der står på kontoen. Jens Bache og
Yvonne Alstrup har derfor aftalt med kommunen, at
der fra kommunens mellemregningskonto overføres
kr. 2 mio. i september som forskud.
I 2023 afsættes kr. 1,5 mio. til 5%-puljen.
 
Provstiudvalget godkendte midler til 5%-puljen samt
de indstillede anlægsrammer for 2023.

9 - Vedtagelse af samlet økonomi

 

Sager:
Budget 2023 - kirkekasser (2022 - 8933)

Bilag:
Bilag til PU 2023 samlet ligning, JB

Gentofte kommune har for 2023 valgt det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag og
kirkeskatten forventes at lande på 0,41%.
Provstiudvalget godkendte den samlede økonomi for
provsti og sogne.

10 - HR-udvalg: forslag til samarbejdsaftale

 

Sager:
HR-udvalg - Gentofte provsti (2022 - 11491)

Bilag:
Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene
om HR konsulent i Gentofte provsti_endelig

Provstiudvalget godkendte samarbejdsaftalen og
afventer den egentlige godkendelse af sognene. 

11 - Høring: oprettelse af 50% lokalfinansieret
præstestilling, Maglegårds sogn

 

Sager:
Præsteressourcer - stillingsnormering - Maglegårds
Sogn (2022 - 22747)

Bilag:
Aktdokument, Høring af PU + MR vedr. oprettelse af
50 % lokalfiansieret stilling, Præsteressourcer i
Maglegårds Sogn, Fremtidens præsteressourcer i

Provstiet besvarer stiftets høring, da der er vedtaget
finansiering af stillingen. 



Maglegårds Sogn

12 - Indsamlede el-priser fra sogne

Præsentation v. Christian Erik Lund.
Der træffes beslutning om der er behov for
kompensation til sognene. 

7 sogne har besvaret. Fra 2021 til 2022 går indekset
fra 125 til 200. Faktaindsamling fortsætter også med
hensyn til fremskrivningsprocenter.

13 - Jægersborg, 2. kvartalsrapport

Orientering: KV2 udviser stort underskud. 

Sager:
Kvartalsrapporter 2022 - kirkekasser - Gentofte
provsti (2022 - 15564)

Bilag:
KV2, Jægersborg

Jens Bache redegjorde for det store underskud, der
til dels skyldes høje engangsudgifter samt øgede
gasudgifter.

14 - Udviklingspuljen: ansøgning om transport til
Løgumkloster, kr. 1000

Der ansøges om op til kr. 1000. 

Sager:
Udviklingspuljen - Løgumklosterudflugt 2023 (2022 -
19009)

Bilag:
Ansøgning vedr. bustur sommer fra Gentofte

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen.
Dækning af togbilletter op til kr. 1.000 tur/retur
Løgumkloster.

15 - Ansøgning: Vangede, overførsel af frie midler til
anlæg

Renovering af embedsboligens tag (Vangede bygade
132) er dyrere end anslået tilbage i 2020. Kr.
153.643,75 ønskes overført til anlægget fra sognets
frie midler.  

Sager:
Anlæg 2021 - Vangede Bygade 132 - tagrenovering
(2022 - 23323)

Bilag:
Intet emne

Provstiudvalget godkendte overførsel fra fire midler
til dækning af anlæggets underskud. Kr. 153.643,75.

16 - 5%-milder: Vangede, merudgift til anlæg, Taget til efterretning. 



Byledet 6

Orientering: PU-formand og provst har
hastebehandlet ansøgning fra Vangede MR ang.
tillægsbevilling på kr. 589.000 til anlægget vedr.
facaderenovering på Byledet 6.

Sager:
Byggesag - 2022 - Byledet 6 - facaderenovering (2022
- 23461)

Bilag:
Fwd Byledet 6 - tilbudsresultat for facaderenovering,
SV: Byledet 6 - tilbudsresultat for facaderenovering

17 - 5%-midler: Helleruplund, kr. 642.000,- udsk. af
tag, embedsbolig

Orientering: PU-formand og provst har
hastebehandlet ansøgning fra Helleruplund MR ang.
tillægsbevilling på kr. 642.000 til anlægget vedr.
udskiftning af tag på C.V.E. Knuths Vej 6.

Sager:
Byggesag - Helleruplund Kirke - udsk. af tag, C.V.E.
Knuths Vej 6 (2021 - 16192)

Bilag:
Aktdokument, Helleruplund Sogn - Ansøgning om en
ekstrabevilling til nyt tag - præstebolig, Tue -
Tagbudget - 27. juni 2022, HL - Frie midler 2022

Taget til efterretning. 

18 - 5%-midler: Gentofte, refusion af
personaleudgifter

Orientering: PU har tidligere
forhåndsgodkendt ansøgningen forudsat en
genberegning fra MR. Denne foreligger nu og kr.
207.304,53 udbetales til Gentofte kirkekasse fra 5%-
midlerne.

Sager:
5%-midler - Gentofte MR - personaleomkostninger
(2022 - 15810)

Bilag:
5% midler ifm MSD V3

Taget til efterretning. 

19 - Grøn Omstilling, forslag om forum i provstiet Provstiudvalget vil på budgetsamrådet foreslå at alle
kirkeværger og kirketjenere samles til et møde om



På sidste møde blev foreslået at etablere et forum
bestående af nogle kirkeværger og
kirketjenere. Målet er at finde best practise inden for
kirkernes grønne omstilling. 

emnet mhb. at finde best practise inden for tiltag,
der kan skåne miljø og pengepung.

20 - Provstesyn, 3 embedsboliger og provstikontor

Punktet udskudt fra sidste møde. 

Sager:
Provstesyn 2022 - Hellerup sogn (2021 - 32019)
Provstesyn 2022 - Jægersborg sogn (2021 - 32022)
Provstesyn 2022 - Vangede sogn (2021 - 32029)

Bilag:
Protokol, provstesyn, Margrethevej 11C, Protokol,
provstesyn, provstikontor, Protokol, provstesyn
2022, PVV 40, Jægersborg, Protokol, provstesyn
2022, Vangede Bygade 132

Dette er de sidste synsrapporter fra årets provstesyn.
Taget til efterretning.

21 - Eventuelt

Landsforeningens konference for provstiudvalg
holdes i år i Odense d. 1. oktober fra 10.00-15.30.
Invitation kommer senere.

Invitation til konference for provstiudvalg er udsendt
til PU efter mødeindkaldelsen.
 
Datoændring: Provstiudvalgsmøde i november
afholdes d. 9. november 2022 (ikke d. 16.
november).
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