
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 8. februar 2023 (Jægersborg) - d. 08-02-2023 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:
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

  

 Dagsorden blev godkendt.

2 - Godkendelse af referat

 

 Referat blev oplæst og mundligt godkendt på mødet
d. 18. januar.  godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. Referatet blev underskrevet på
indeværende møde af de tilstedeværende.

3 - Siden sidst

Indsendte referater fra menighedsrådene:
Hellerupsund sogn: 10. januar 2023
Ordrup sogn: 17. januar 2023
Gentofte sogn: 26. januar 2023
Vangede sogn: 25. januar 2023
Hellerup sogn: 17. januar 2023

Sager:
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)

Bilag:

 Helsingør domprovsti, Rudersdal og Gentofte
provstier holder fælles dag for præsterne til oktober
i Rudersdal. Foredragsholder er Helle Hegn.

Stilling for barselsvikariat i Hellerup er opslået.

Mie Engel Jønsson er ansat 1. marts 2023 som HR-
medarbejder for provstiets sogne. Hun kommer fra
en provstisekretærstilling og har i øvrigt meget
erfaring fra folkekirken.

Provstikonference i stiftet, lørdag d. 4. marts, bl.a.
med fokus for den nye økonomilov. Tilmelding via
provstiet, gerne snarest og senest d. 20. februar.

Storbededag 2024: sognene arrangerer sig
forskelligt. Nogle lægger konfirmationer ud på flere



referat, Referat af menighedsrådsmøde Ordrup
17.01.2023, Referat Gentofte MR-møde 23.01.2023,
DOC, scan

lørdage andre beholder storebededag.

Yvonne Alstrup, Birgitte Hjort (FUV) og Caroline
Balschmidt arbejder på et oplæg til økonomimødet i
marts vedr. menighedsrådenes rekruttering til
menighedsrådsvalget 2024. 

Provstiudvalget tog referaterne til efterretning med
følgende bemærkninger:
Der er et par menighedsråd hvis foreløbige
regnskaber for 2022 udviser driftsunderskud.
Provstiudvalget beder i øvrigt kasserer sende en
uformel melding til provstiet, når et cirka
regnskabsresultat er kendt. 
Ordrup: Yvonne Alstrup vil forhøre sig hos
Forsikringsenheden vedr. en afgørelse på
svampeskaden på Enighedsvej i Ordrup. 

4 - Formandens tanker vedr. Det Danske Pigekors
fremtid

 

Sager:
DDP - korrespondance ang. regnskab, løn mv. (2018 -
30907)

Bilag:
Tanker fra Jens Bache ang. DDP

Jens Baches skitse viser hvorledes koret fra 2024
gradvist kan overgå til provstiets fælles økonomi og
fra 2027 helt ligge i provstiets økonomi. På sigt, dvs.
fra 2027, er der tale om en merudgift på knap 1 mio.
som skal finansieres over provstikassen. 
Provstiudvalget ser positivt på at lægge DDP ind som
et fælles samarbejde i provstiet i første omgang
fortsat med egen bestyrelse.
For at samarbejdet skal godkendes skal det vedtages
med et kvalificeret flertal på budgetsamrådet.

Menighedsrådene opfordres til at tage en drøftelse
om denne løsning og emnet tages ligeledes op på
det kommende økonomimøde d. 15. marts.

Oplægget vedhæftes dette referat.

Provstiudvalget foreslår at DDP tager kontakt til
menighedsrådene for at lave aftale om at et kor
kommer ud og synger hos dem.

5 - Provstiets hjemmeside

Forslag om at nedlægge hjemmesiden
(gentofteprovsti.dk) og alene anvende provsti.dk til
nødvendige informationer.
Eksempler på provstier, der anvender provsti.dk:
Amagerland Provsti
Ballerup-Furesø Provsti
(I alt bruger 26 provstier provsti.dk aktivt, 68
provstier har en hjemmeside og 5 provstier benytter

 Provstiudvalget besluttede at provstiet skal
kommunikere via provsti.dk og at hjemmesiden
nedlægges når al relevant information er lagt ind på
provsti.dk. Indtil da vedligeholdes hjemmesiden med
seneste provstiudvalgsreferater mm.

http://provsti.dk/
https://provsti.dk/amagerland/
https://provsti.dk/ballerup-furesoe/
http://provsti.dk/
http://provsti.dk/
http://provsti.dk/
http://provsti.dk
https://provsti.dk/amagerland/
https://provsti.dk/ballerup-furesoe/
http://provsti.dk
http://provsti.dk
http://provsti.dk


hverken hjemmeside eller provsti.dk aktivt).

6 - Kunst i kirker 2023, ansøgning til Udviklingspulje

Der ansøges om kr. 50.000. Provstiudvalget har
afventet at menighedsrådene tog stilling til
deltagelse i KiK-2023.
Der er nu tilsagn fra følgende kirker:
Gentofte kirke
Hellerup kirke
Helleruplund kirke
Ordrup kirke
Vangede kirke
Messiaskirken
Skt. Lukasstiftelsens kirke
(Iflg. kordegn i Jægersborg er der også her
forventning om at tilslutte sig. Næste MR-møde er
først i slutningen af februar).
Skovshoved har meldt tilbage at man i går
besluttede at springe over i 2023, men vil
genoverveje i 2024.
Der er ikke indkommet referat fra Dyssegård om
deres stilling, men Dyssegård har ikke tidligere
deltaget i KiK.

Sager:
Kunst i Kirker - 2023 (2022 - 37130)
Kunst i Kirker - 2023 (2022 - 37130)

Bilag:
KiK, budget 2023, Aktdokument

Der er i alt 7 sognekirker og Skt. Lukasstiftelsens
kirker der deltager i KiK2023. (Efter udsendelse af
dagsorden er det nu sikkert at Dyssegård ikke
deltager i KiK2023.)
Provstiudvalget vedtog at bevilge kr. 50.000 til
KiK2023. Provstiudvalget vil ikke dække et eventuelt
underskud, idet man fortsat mener at udgifter til
annoncering indeholder store poster af minimal
betydning for arrangementet.

7 - Eventuelt

 

William Plaskett rundsendte et udtræk fra migrant-
statistikken for delt på ophavsland og sogn. Alle kan i
øvrigt tilgå denne statistik på Menighedsraad.dk . 

Egil Rindorf gjorde opmærksom på at der på
parkeringspladser med plads til 20 biler eller derover
fra 2025 skal være en ladestander til elbiler. Vangede
kirkes p-plads hører ind under denne regel og Egil
opfordrer andre kirkeværger til at tage kontakt til
ham, hvis man også her skal etablere en ladestander.

2023 - 2916 - Gentofte Provsti – Møder 08-02-2023, 15:00

http://provsti.dk/
https://www.menighedsraad.dk/kirkeliv/folkekirkens-tilstedevaerelse/se-her-hvor-mange-migranter-der-bor-i-jeres-sogn/
http://provsti.dk
https://www.menighedsraad.dk/kirkeliv/folkekirkens-tilstedevaerelse/se-her-hvor-mange-migranter-der-bor-i-jeres-sogn/


Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) 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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