
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 20. november 2019 (Helleruplund) - d. 20-11-2019 kl. 16:00 til 17:30

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

Kommende møder i udvalget:
I 2019: onsdag d. 4. december kl. 16 (efterfulgt af julemøde)
I 2020: se punkt 8.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat, 23. oktober 2019

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt af menighedsrådene:
Maglegårds sogn: 24. oktober 2019
Jægersborg sogn: 24. oktober 2019
Hellerup sogn: 22. oktober 2019
Dyssegård sogn: 25. september 2019
Vangede sogn: 30. oktober 2019 

Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Jægersborg sogn (2018 - 8036)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20191024, Protokol
24.oktober_2019, Referat_2019_10_22, img324,
Scannet i Vangede Kirke

Fhv. næstformand i provstiudvalget og formand i
Vangede sogns menighedsråd, Flemming
Brüggemann, gik bort i sidste uge. Jens Bache sagde
mindeord og PU holdt et minuts stilhed. Bisættelsen
finder sted lørdag d. 23. i Vangede kirke.  
 
Per Rinck-Henriksen og Peter Birch har
deltaget i evaluering af Ny Præst-ordningen, 18.-19.
november. 

Sidste fyraftensmøde afholdes d. 21. november kl.
17-19 i Holte - Debat om autorisation af
gudstjenesten.
 
Stine Nylander fra Helleruplund MR har holdt oplæg
på præsternes konvent om projektet Sangglæde i
konfirmationen.
 
Høringssvar fra PU ang. cirkulære
om menighedsrådsvalg er indsendt til
kirkeministeriet.
 
Peter Birch deltog i provstiudvalgskonferencen d. 9.
november.



 
Der er aftalt møde med organisterne 11. december.
Jens Bache og Peter Birch deltager på vegne
af provstiudvalget.
 
PU tog de indsendte menighedsrådsreferater til
efterretning med følgende bemærkninger:
Maglegårds sogn: har oplagte midler i stiftet (fra salg
af embedsbolig tilbage i tiden?). Disse midler kan
søges frigivet til anlægsopgaver.

4 - 3. kvartalsrapport PUK

 

Sager:
Regnskab 2019 - PUK - Gentofte provsti (2019 -
16603)
Regnskab 2019 - PUK - Gentofte provsti (2019 -
16603)
Regnskab 2019 - PUK - Gentofte provsti (2019 -
16603)

Bilag:
Kvartalsrapport 2019, KV3, fordelt på projekter, KV3,
provstisekretariatet

3. kvartalssrapport for provstiudvalgskassen blev
godkendt med følgende
bemærkning: udviklingspuljen, der er en del af
provstisekretariatets projektregnskab, "skævvrider"
resultatet. Der er pr. 30. september ca. kr. 219.000 i
overskud. Udviklingspuljen har dog ca. kr.
233.000 uforbrugte midler og resultatet for den
øvrige del af sekretariatets regnskab er derfor ca. kr.
-14.000. 

5 - Kirkeregnskaber 2018 til godkendelse

 

Sager:
Regnskab 2018 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 10812)

Bilag:
Sognenes behandling af revisionsprotokollat og
påtegning, opdateret

Følgende regnskaber blev godkendt:
Dyssegård: Godkendt
Vangede: Godkendt
Hellerup: Godkendt. Revisionsprotokollat er blevet
behandlet på menighedsrådsmøde d. 19. november
og referatet lægges snarest i dataarkivet.
 
Afventer godkendelse:
Skovshoved: Provstiudvalget afventer en
regnskabsinstruks med opdaterede bilag fra
menighedsrådet førend regnskabet kan godkendes
af PU.

6 - Udviklingspuljen, økonomi 2019 til orientering

 

Sager:
Udviklingspuljen 2019 - Gentofte provsti (2019 -
6410)

Bilag:
Oversigt over bevillinger, regnskab for
udviklingspuljen

Taget til efterretning. 



7 - Udviklingspuljen: studierejse 2020, organister,
kr. 85.950,-

 

Sager:
Udviklingspuljen - studietur for organister 2020
(2019 - 35207)

Bilag:
Ansøgning

Provstiudvalget ser positivt på dette tiltag for at
styrke samarbejde og faglighed mellem organisterne
i provstiet. Provstiudvalget ser gerne at der kommer
et fælles produkt ud af studierejsen (fx. en koncert
eller rapport eller foredrag - formatet er op til
organisterne).
Provstiudvalget anmoder om at organisterne
indsender en revideret ansøgning, hvori det fremgår
hvorledes organisterne (og menighedsrådenes
kontaktpersoner) har aftalt at afløsningen i sognene
skal ske i de dage, hvor organisterne ønsker at rejse.
Provstiudvalget kan ikke bevilge studierejse, og
dermed indirekte bebyrde sognene med
vikarudgifter, uden at det er aftalt med de respektive
menighedsråd eller kontaktpersoner.

8 - Forslag til datoer, provstiudvalgsmøder 2020

Januar: onsdag d. 22. kl. 15-17
Februar: onsdag d. 25. kl. 15-17
Marts: onsdag d. 25. kl. ? (efterfulgt af
økonomimøde)
April: onsdag d. 22.  kl. 15-17
Maj: onsdag d. 27. kl. 15-17
Juni: onsdag d. 17. kl. 15-17
August: onsdag d. 26. kl. ? (efterfulgt af
budgetsamråd)
September: onsdag d. 23. kl. 15-17
Oktober: onsdag d. 21. kl. 15-17
November: onsdag d. 18. kl. 15-17
December: onsdag d. 2. kl. 16-17 (efterfulgt af
julemøde)
 
Medbring kalender.

De endelige datoer for provstiudvalgsmøder i 2020
er:
Onsdag d. 22. januar kl. 15-17
Onsdag d. 26. februar kl. 15-17
Onsdag d. 18. marts kl. 16.30 (efterfulgt af
økonomimøde kl. 18.30)
Onsdag d. 22. april kl. 15-17
Onsdag d. 27. maj kl. 15-17
Onsdag d. 17. juni kl. 15-17
Onsdag d. 26. august kl. 16.30 (efterfulgt af
budgetsamråd kl. 18.30)
Torsdag d. 24. september kl. 16-18
Onsdag d. 21. oktober kl. 15-17
Onsdag d. 18. november kl. 15-17
Onsdag d. 2. december kl. 16-17 (efterfulgt af
julemøde kl. 17)
 

9 - Eventuelt

 

Invitation er ude til julemødet.  

2019 - 33401 - Gentofte Provsti – Møder 20-11-2019, 16:00



Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf

Gert Jørgensen Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg)

Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg) Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

Peter Birch (Gentofte Provsti) Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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