
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 15. marts 2023 (Hellerup) - d. 15-03-2023 kl. 16:30 til 18:30

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

Datoer for de kommende PU-møder:
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 fra sidste møde blev oplæst og godkendt
mundtligt på selve mødet d. 8. februar 2023.
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende
på indeværende møde.

3 - Siden sidst

Referater indsendt af menighedsrådene:
Maglegårds sogn: 26. januar 2023
Dyssegård sogn: 25. januar 2023
Hellerup sogn: 21. februar 2023
Helleruplund sogn: 21. februar 2023
Ordrup sogn: 1. marts 2023

Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i

Præstestillinger: 
I Maglegårds sogn vil en del af den ene præstestilling
blive rettet mod internationals i provstiet i fbm.
ændringer af stillingerne fra 1. juni 2023.
I Ordrup går Lars Sølling på pension til sommer og
boligen er ledig fra 1. maj til renovering.
Christines Damgaards barselsvikar er fundet, men
ikke offentliggjort endnu.

21. marts er der erfa-møde med kirkeværger og
kirketjenere i provstiet.
Provstisekretariatet sender energirapporter fra 2017
til Christian Lund til brug ved mødet.

Provstiseminar d. 4. marts i stiftet gik godt.
Man arbejdede med stiftsrådets fire fokusområder.
Til inspiration vedhæftes Stiftsrådets strategi for
2022-2025.



Maglegårds Sogn 20230126, referat MR 25.1, Referat
21022023, referat af møde 2023.02.21, Referat af
ekstraordinært menighedsrådsmøde Ordrup
1.3.2023

Provstiudvalget tog de indsendte referater fra
menighedsrådene til efterretning uden
bemærkninger.

4 - Godkendelse af regnskab 2022, PUK

 Regnskab afleveret 07-03-2023, 17.52

Sager:
Regnskab 2022 - PUK (2022 - 30591)

Bilag:
Afleveret PUK-regnskab 2022

Provstudvalgskassens regnskab 2022 med
delregnskaber blev gennemgået og godkendt.

5 - Forslag til budgetprocedure, budget 2024

Hvis man ønsker at læse mere om lovforslaget: L 18 -
2022-23 (2. samling) (oversigt): Forslag til lov om
ændring af lov om menighedsråd, lov om
folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken.
(Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder,
øget transparens og fleksibilitet i den lokale
økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i
folkekirken). / Folketinget (ft.dk)
  

Sager:
Budgetprocedure 2024 - ændringsforslag (2023 -
7744)
Budgetprocedure 2024 - ændringsforslag (2023 -
7744)

Bilag:
Lovforslag nr. L 18, Folketinget 2022-2.., Forslag til
Budgetprocedure 2023

Jens Bache gennemgik lovproceduren og et ønske
om ændring af budgetprocedure.
Der er forventning om, at anlægsrammerne for 2023
vil ligge for lavt pga. inflationen. Det foreslås at den
endelige drift- og anlægsramme for 2024 udmeldes
14. september, for at kunne justere i bevillingerne
helt op til kommunens frist.
Derudover fastholdes frist for foreløbige budgetter
d. 1. juni.
Forslaget blev vedtaget.

6 - Høring: cirkulære og bekendtgørelse vedr.
kommende lovændring om folkekirkens økonomi

 Der skønnes ikke at være behov for at vi afgiver
høringssvar. Bilaget er kun vedhæftet til orientering, da
det forventes at være meget tæt på den endelige udgave.

Sager:
Høring - opdatering af lov om folkekirkens økonomi
(2023 - 7153)

Bilag:
Høringsbrev, administrative forskrifter i forbindelse

 Provstiudvalget besluttede ikke at afgive
høringssvar.

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L18/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L18/index.htm


med opdatering af lov om folkekirkens økonomi
(Gode Rammer), UDKAST - Cirkulære om folkekirkens
lokale kassers budget, regnskab og revision mv,
UDKAST - Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og
budgetudvalgenes virksomhed, UDKAST - Bilag 1
(revisionsinstruks) til cirkulære om folkekirkens
lokale kassers budget, regnskab og revision

7 - Foreløbige driftrammer 2024 til godkendelse

 

Sager:
Budget 2024 - alle kirkekasser - Gentofte provsti
(2023 - 8256)

Bilag:
Foreløbige driftrammer 2024, kirkekasser,
præsenstation

Ændring i forhold til udsendte bilag: De foreløbige
driftsrammer bliver beregnet ud fra de ikke-
afrundede budgettal for 2023. I det udsendte bilag er
de beregnet ud fra afrundede beløb. 
Sognenes foreløbige driftsrammer med ovennævnte
ændring blev vedtaget og de fremlægges på
økonomimøde kl. 19 i aften.
  

8 - Skoletjenesten: ansøgning om pris- og
lønregulering 2024

Til orientering: PU-formand Jens Bache har
bekræftet over for skoletjenesten at deres budget vil
blive reguleret ved den endelige budgetlægning,
som kirkekassernes budgetter bliver.  

Sager:
Budget 2024 - hele PUK (2023 - 6458)

Bilag:
Pristals- og lønregulering, 2024

 Provstiudvalget tog til efterretning, at
Skoletjenestens budget forøges i takt med sognenes
fremskrivninger.

9 - Foreløbigt PUK-budget 2024, til godkendelse

 

Sager:
Budget 2024 - hele PUK (2023 - 6458)

Bilag:
Hele PUK, budgetbidrag 2024

Provstiudvalget godkendte det foreløbige PUK-
budget for 2024. Budgettet er ikke oprettet i
regnskabssystemet og lagt op i Økonomiportalen, da
KM ikke har åbnet for muligheden endnu og i øvrigt
har rykket afleveringsfristen.

10 - Ordrup: overslag på fundering mm., Fredensvej
21

Til orientering: Ordrups præstebolig på Fredensvej 21
lider af sætningsskader: Efter geotekniske undersøgelser

Provstiudvalget tog anlægssagen til efterretning og
beder menighedsrådet lægge det på anlægsønsker i
det foreløbige budget.
Det bemærkes, at menighedsrådet ikke har angivet
genhusning som en del af projektet.



har man afleveret et piloteringsprojekt på 3,8 mio kr.
(1922 priser). Dette er inklusiv revneudbedring, men
uden eventuel genhusning af beboerpræsten.

Sager:
Byggesag - Ordrup - fundering - Fredensvej 21 (2023
- 8210)

Bilag:
Budget vedr. Fundering etc. af Ordrup Kirkes
præstebolig - Fredensvej 21, Ordrup Kirke,
Fredensvej 21, Budget (003) 8. marts 2023

11 - Eventuelt

 

William Plaskett: Tip ang. Mit-ID-erhverv. Det skal
være et rådsmedlem, der som ejer tildeler
administratorrettigheder samt fuldmagter. Der kan
kun etableres 1 administrator. 
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