
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 18. januar 2023 (Vangede) - d. 18-01-2023 kl. 15:00 til 17:00

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

Datoer for de kommende PU-møder:
Onsdag 18. Januar, kl. 15-17 (Vangede sognegård)
Onsdag 8. februar, kl. 15-17 (Jægersborg sognegård)
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. 16-17
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

 

Efter udsendelse af dagsorden er indskudt punkt 3:
PU's politik vedrørende anlægsmidler. Dagorden blev
godkendt med denne ændring.

2 - Godkendelse af referat 8. december 2022

 

 Referat var mundtligt godkendt på mødet d. 8.
december2022. Referatet blev underskrevet på
indeværende møde af de tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

 Der er ikke indsendt referater fra menighedsrådene
siden sidste PU-møde

Provsten er færdig med kirkebogssyn i alle sogne.
Kirkebogssyn skal foretages hvert 2. år.
Christine Damgaard Jensen går på barsel i maj.
Camilla Munch er suppleant for Christine i
provstiudvalget i orlovsperioden.
De to præstestillinger i Maglegårds pastorat udløber
til juli.
I Ordrup bliver en præstestilling forventeligt ledig til
sommer.

HR-udvalget har modtaget 20 ansøgninger til den
ledige HR-konsulent stilling.

Birgitte Graakjær Hjort vil komme på Økonomimødet
med oplæg om rekruttering til menighedsråd.
Arbejdsgruppe til forberedelse af oplægget: Yvonne



Alstrup, Caroline Balschmidt og Birgitte Graakjær
Hjort.

Provstiudvalget skal opfordre til at menighedsrådene
annoncerer om deres sogneindsamling.

Stiftsrådet bakker op om biskoppernes fælles brev til
kirkeministeren vedr. afskaffelse af Store bededag.

4 - PU's politik vedrørende anlægsmidler

 

Sager:
Retningslinjer vedr. anlægsregnskab - Gentofte
provsti (2019 - 1201)

Bilag:
Fra Per, ang. PUs politik ang. anlægsmidler

Drøftelse af provstiudvalgets politik vedr.
anlægsoverskud.
Pga. det store tidsgab mellem at anlægsbevillingerne
fastlægges og til at menighedsrådene modtager
pengene og påbegynder anlægget vil der kun yderst
sjældent være sammenhæng mellem bevilling og
den egentlige udgift.

Anlægsbevilling skal ikke være en kilde til
menighedsrådenes "Frie Midler", således at hver
gang et menighedsråd har ansøgt om for mange
penge skal beløbet overgå til deres "frie midler". I
følge reglerne skal et overskud fra et afsluttet anlæg
overgå til frie midler. Provstiudvalget har derefter
mulighed for at reducere driftsmidlerne til det
enkelte sogn i de efterfølgende driftsbevilling. 

En løsning hvor alle anlægsmidler styres fra én fælles
kasse i provstisekretariatet har bred tilslutning i
provstiudvalget; a la løsningen i Rudersdal provsti. 

5 - Maglegård: klage vedr. anlægsoverskud

 Punktet udskudt fra sidste møde.

Sager:
Klage - overskydne anlægsmidler - Maglegårds (2022
- 35557)
Byggesag - Messiaskirken - kirketag, 3. etape (2021 -
10816)
Retningslinjer vedr. anlægsregnskab - Gentofte
provsti (2019 - 1201)
Retningslinjer vedr. anlægsregnskab - Gentofte
provsti (2019 - 1201)

Bilag:
Juridisk vurdering af tilbagebetaling af
budgetoverskud på Maglegårds sogns tagprojekt,
Delreferat fra møde PU-møde 9. november 2022
(Maglegårds), Retningslinjer vedr. anlægsregnskab
v.3, Fra Retsinformation, udpluk af Vejl. om kirke- og
provstiudvalgskasser....

Per Rinck-Henriksen deltog ikke i behandling af dette
punkt. Inden han forlod lokalet erklærede han sig
enig i drøftelsen jf. punkt 4 og trækker klagen
tilbage. 

PU besluttede at overskuddet fra det afsluttede
anlæg på Messiaskirkens 3. etape, kr. 989.465,
fordeles således:
Kr. 246.617 henlægges som anlægsmidler i
Maglegårds sogn, hvor der er en ny anlægssag på
vej, og kr. 742.848 går til provstiets fælles
anlægsmidler. 



6 - Ordrup: Anlæg vedr. kirkeplads afsluttet,
overførsel af overskud til nyt anlæg

 

Sager:
Byggesag - Ordrup Kirke - omlægning af kirkeplads
(2021 - 16911)
Byggesag - Ordrup Kirke - omlægning af kirkeplads
(2021 - 16911)

Bilag:
Færdiggørelse af anlægsaktiv Kirkeplads, Ordrup
Kirke, Forplads, Byggeregnskab, Anlægsskema,
Ordrup 2022 (foreløbigt 16.12.2022)

 Taget til efterretning.

7 - Ordrup: Anmodning om tilægsbevilling,
Skimmelsanering

Der vedhæftes et anlægsregnskab. Der ansøges om
en tillægsbevilling på kr. 432.555,10 (Det ansøgte
beløb kan ændre sig, da sekretariatet har bedt
kasserer om at genberegne underskuddet på
anlægget).  Anlægget er afsluttet bortset fra at MR
forventer at modtage indtægter fra forsikringen.
Forsikringsindtægten er derfor ikke modregnet i
anlægsunderskuddet.
Relevante bilag er medtaget i dagsorden. De øvrige
bilag kan ses på sag Skimmelsvamp - Ordrup -
Enighedsvej 5A (f2p://case/7983388) via F2Touch.

Sager:
5%-midler, Likviditetslån - Ordrup (2022 - 33144)

Bilag:
SV Skimmelsvamp Præstebolig Enighedsvej 5A
Bevilling af lån samt påmindelse om ansøgning af
tillægsbevilling (STPR F2 2208738), Enighedsvej 5A,
Redegørelse for byggesag 09.01, Enighedsvej 5A,
Skimmelsanering, Byggeregnskab 9.1, Enighedsvej
5A, Skimmelsanering, Forventet budget

Provstiudvalget vedtog at bevilge kr. 480.300 til
anlægget, betinget af at det fulde forsikringsbidrag
returneres til provstiets 5%-midler.

Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

8 - Dyssegård: likviditetslån eller 5%-ansøgning, kr.
250.000

 

Sager:
5%-midler - alm. bevilling el. likviditetslån -

Provstiudvalget er indstillet på at bevilge et
likviditetslån, når der foreligger et likviditetsbudget,
der nødvendiggør dette. PU bemyndiger formand og
provst til at hastebehandle en evt. lånansøgning.
Provstiudvalget fastholder at man kun delvist
bevilger udgifter til genhusning. (Beløbet er udbetalt
til sognet)

f2p://case/7983388
f2p://case/7983388


Dyssegård (december 2022) (2022 - 36454)
5%-midler - alm. bevilling el. likviditetslån -
Dyssegård (december 2022) (2022 - 36454)

Bilag:
Brev til Genstofte provsti endligt 04.01.2023,
Oversigt, bevilling, budget og regnskab, DGV116

Provstiudvalget afventer et anlægsregnskab på det
afsluttede anlæg samt et foreløbigt regnskab 2022
mhp. at behandle en evt. 5%-bevilling til dækning af
anlægsunderskud.

Steen Borup-Nielsen deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.

9 - Helleruplund: likviditetslån kr. 70.000, ja tak.

 Til orientering.

Sager:
5%-ansøgning - Helleruplund - LED-belysning (2022 -
36103)

Bilag:
Sv Tilbud om likviditetslån til udskiftning til LED-
belysning (STPR F2 2192832)

Taget til efterretning.
William Plaskett fortalte at LED-pærer nu er opsat.

10 - Provstikonference (Helsingør stift)

 

Sager:
Provstikonference 2023 (2022 - 36635)

Bilag:
Provstikonference - program

 Taget til efterretning.

11 - Provstiudvalgskonference (Landsforeningen af
menighedsråd)

 

Sager:
Reklamer, henvendelser mv. - Gentofte provsti og
MR (2018 - 36011)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen

 Taget til efterretning.

12 - PUK: beholdningseftersyn 2022

 

Sager:
Regnskab 2022 - PUK (2022 - 30591)

 Revisors bemærkning ang. manglende
funktionsadskillelse i bank blev taget til efterretning.



Bilag:
Kasseeftersyn, PUK 2022

13 - Status, deltager i KiK 2023

Følgende kirker har pr. 11. januar tilkendegivet at de
deltager i Kunst i Kirker 2023:
Helleruplund kirke
Ordrup kirke
Vangede kirke
Skt. Lukasstiftelsens kirke

Hellerup tilslutter sig også.
To andre sogne forventer også at tilslutte sig.
Det blev understreget at provisionen for salg af
kunstværker indgår i projektets indtægter (2022) og
går altså ikke til projektkoordinator personligt.

14 - Eventuelt

 

 PU-møde d. 14. juni rykkes til kl. 16-17.

Forslag fra Steen Borup-Nielsen om at Det Danske
Pigekor kan finansieres på en fælles måde.

Bestyrelsen for skole-gumnasietjenesten vil gerne
invitere et PU-medlem til repræsentantskabsmødet
d. 9. marts 2023 kl. 19-21 i Ordrup. Per Rinck-
Henriksen deltager fra PU.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Caroline Sofie Balschmidt

Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Christine Damgaard Jensen (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg)

Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)



William Godfrey Plaskett Yvonne Alstrup (Gentofte Provsti)
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