
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 2. december 2020 (Maglegårds) - d. 02-12-2020 kl. 15:00 til 16:00

Deltagere: Christian Erik Lund, Gert Jørgensen, Jens Bache, Marianne Telling, Per Rinck-Henriksen, Peter
Birch, Steen Borup-Nielsen, Ulrich Broen Thostrup
Afbud: Annelise Brems, Egil Rindorf

Kommende provstiudvalgsmøder:
Onsdag, 20. januar 2021: kl. 15-17
Onsdag, 24. februar 2021: kl. 15-17
Onsdag, 17. marts 2021: kl. 16.30-18.30 (efterfulgt af Økonomimøde)
Onsdag, 21. april 2021: kl. 15-17
Onsdag, 26. maj 2021: kl. 15-17
Onsdag, 16. juni 2021: kl. 15-17
Onsdag, 18. august 2021: kl. 16.30-18.30 (efterfulgt af Budgetsamråd og evt. offentligt møde om valg til
provstiudvalg)
Torsdag, 23. september 2021: kl. 15-17
Onsdag, 13. oktober 2021: kl. 15-17
Nyt provstiudvalg fra d. 1. november 2021
Onsdag, 17. november 2021: kl. 15-17
Onsdag, 1. december 2021: kl. 16-17 (efterfulgt af Julemøde)
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Sager:
Konstituering 2020 - Maglegårds sogns
menighedsråd (2020 - 35349)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20201126 - konstituerende

Dagsorden blev godkendt, inkl. eftersendt bilag til
punkt 5.

2 - Godkendelse af referat d. 18. november

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt fra menighedsrådene:
Hellerup: 17. november 2020

Jægersborg menighedsråd har lavet indstilling til
barselsvikariatet. Vedkommende skal ordineres d.
20. december og indsættes d. 25. december af Peter
Birch.



Ordrup: 24. november 2020 (konstituering) 

Sager:
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
Konstituering 2020-2024 - Ordrup menighedsråd
(2020 - 34494)

Bilag:
Referat_2020_11_17, scan0013

 
Videohilsner i kirkerne er fortsat i gang.
 
Peter har bedt stiftet om en køreplan for ansættelse
af ny provst. Provstiudvalgets intention er at have
opslaget ude i januar 2021 med udløb ultimo januar
og samtaler i februar 2021. Man forventer at den nye
provst kan tiltræde 1. april 2021. Hellerup sogns
menighedsråd og provstiudvalget har udtaleret
omkring hvem de hver i sær ønsker i embedet. Det er
dog biskoppen der, under hensyn til
udtalelserne, laver indstilling til dronningen.

Hellerup sogn er ved at få overblik over den
kommende udflytningsrenovering af provsteboligen.
 
Provstiudvalget tager de indsendte referater til
efterretning uden bemærkninger. Maglegårds
referat af konstituerende møde er eftersendt til
provstiudvalget.

4 - Udviklingspuljen: Kunst i Kirker 2021, kr. 50.000,-

 

Sager:
Kunst i Kirker 2021 - udviklingspuljen (2020 - 34272)

Bilag:
ProjektbeskrivelseUdviklingspuljen2021PDF,
KunstiKirkerfinalbudget, PraktikKirkerne

Provstiudvalget ser positivt på at der i 2021 afvikles
Kunst i Kirker igen, men vil gerne sikre at der er bred
opbakning om projektet fra sognene. Derfor vil man
snarest udsende projektforslaget til
menighedsrådenes beslutning. Tilskud fra
udviklingspuljen gives kun med bred opbakning fra
sognene og på betingelse af at projektet kan samle
de resterende midler fra andre fonde mv. Dvs. at der
ud over den indsendte ansøgning ikke vil kunne
ansøges om ekstra bevilling til projektet ud fra det
præsenterede budget.
Menighedsrådene forventes at behandle ansøgning
fra KiK i januar 2021, således at provstiudvalget kan
tage endeligt stilling til den indsendte ansøgning til
Udviklingspuljen på provstiudvalgsmødet d.
24. februar 2021.

5 - Regnskab 2019, Maglegård

Menighedsrådet eftersender menighedsrådets
behandling af revisionsprotokollatet. 

Provstiudvalget godkendte regnskabet.
Protokollatet er af menighedsrådet i første omgang
blevet behandlet på menighedsrådsmøde i
september.

6 - Vangede: overskud af anlæg, anmodning om
overførsel til frie midler/drift

 

Sager:
Anlæg - kirketag, tag på sognegård - Vangede kirke
(2020 - 33325)

Ansøgningen imødekommes. Kr. 12.153,44 overføres
til frie midler ved årsafslutningens disponering fra
overskud på anlæg.



Bilag:
Overskud på anlægsmidler

7 - Budgetter 2021

 

Sager:
Budget 2021 - kirkekasser - Gentofte provsti (2020 -
8746)

Bilag:
Oversigt, budgetter 2021

Budgetterne blev taget til efterretning. 

8 - Eventuelt

Oktobermødet i 2021 er lagt i uge 42. Bør ændres til
uge 41 eller 43 pga. efterårsferien. 

 Provstiudvalgsmøde i oktober 2021 blev fastlagt til
13. oktober 2021.
 
Konstitueringen er tilendebragt i alle sogne. I to
sogne er tiltrådt nye formænd:
Hellerup: Søren Kruse er valgt til formand
Helleruplund: Kirsten Bach er valg formand
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Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Gert Jørgensen

Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg) Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg)

Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

Peter Birch (Gentofte Provsti)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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