
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 19. august 2020 (Hellerup sognegård) - d. 19-08-2020 kl. 16:30 til
18:30

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

Kommende møder i udvalget:
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) i Hellerup sognegård
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Senest udsendte dagsorden, d. 19. august, blev
godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 17. juni 2020

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Orientering:
Bevilling af videreuddannelse til Peter Birch.
 
Menighedsrådsreferater indsendt til provstiet:
Vangede sogn: 26. maj 2020
Helleruplund sogn: 9. juni 2020
Ordrup sogn: 17. juni 2020
Maglegårds sogn: 25. juni 2020 

Sager:
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)

Bilag:
Mr møde 26.05.2020, Referat af
menighedsrådsmøde Ordrup 17.06.2020, Referat af

Præster og andet personale i alle sogne har travlt i
øjeblikket pga. de mange kirkelige handlinger, som
er blevet udskudt pga. Covid 19. Nogle har
netop gennemført forårets konfirmationer andre
forestår. Konfirmationsundervisning er fortsat
underlagt restriktioner pga. Covid 19, og det kan
evt. medføre flere, mindre hold. Sognene melder
tilbage, at man trods alt kan få det til at hænge
sammen i forhold til tid og lokaler.
 
Sognepræst Helene Neumann i Maglegårds pastorat
har fratrådt sin stilling med udgangen af august og
menighedsrådet er i gang med at lave et
stillingsopslag. Vacancen dækkes delvist af
sognepræst Edith Thingstrup og rådighedsordningen.
 
Provstiudvalget tog de indsendte
menighedsrådsreferater til efterretning.
 
 



MRmøde i Helleruplund 20200609 - endeligt,
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20200625

4 - 2. kvartalsrapport, Provstiudvalgskassen

 

Sager:
Regnskab 2020 - PUK (2020 - 17469)
Regnskab 2020 - PUK (2020 - 17469)
Regnskab 2020 - PUK (2020 - 17469)

Bilag:
Kvartalsrapport 2020, PUK, KV2 2020, KV2,
provstisekretariatet

Godkendt uden bemærkninger. 

5 - Provstiudvalgskassen, endeligt budget 2021

 

Sager:
Budget 2021 - PUK - Gentofte provsti (2020 - 6488)
Budget 2021 - PUK - Gentofte provsti (2020 - 6488)

Bilag:
Beregning, PUK budget 2021 ENDELIG, Endeligt
budget 2021 Afleveret

Godkendt uden bemærkninger. 

6 - Drift- og anlægsrammer 2021

Bilaget er ændret i 2. version af den udsendte
dagsorden, d. 19. august 2020. Ændringer
er markeret med gult. 

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

Bilag:
Ny, kirkelig ligning 2021

Provstiudvalget drøftede prioritering af
anlægsønsker og tilsluttede sig det udsendte
oplæg. De fastlagte drift- og anlægsrammer bliver på
det efterfølgende budgetsamråd præsenteret for
menighedsrådene.

7 - Anlæg: Vangede, afsluttet anlæg, el-tavle

 

Sager:
Regnskab 2019 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 39396)

Provstiudvalget godkendte at underskud, kr. 23.423,-
på Vangedes anlæg vedr. ny hovedel-tavle i 2019,
dækkes af sognets frie midler. 
 
Egil Rindorf deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.



Bilag:
Underskud på anlæg i 2019

8 - Anlæg: Gentofte sognegård. Projektbeskrivelse
og anlægsønske 2021

 

Sager:
Anlæg - Gentofte - Udbygning af Sognegård (2018 -
23338)
Anlæg - Gentofte - Udbygning af Sognegård (2018 -
23338)

Bilag:
Gentofte Kirkes Sognegårds projekt, Gentofte
Sognegård Rumbehov Juni 2020, Gentofte
Sognegård Pladsproblemer 24.06.2020, 2020216
Brev til PU Sognegårdsprojekt, Referat for PU-møde
26. februar 2020 (Gentofte sogneg=e5rd) - 1.
udgave, Re Udkast af PU-referat d. 17. juni (STPR F2
953441)

Anlægsønsket er indkommet d. 19. juni
2020. Projektet indeholder ny længe på sognegården
samt kælder og ombygning af den nuværende
sognegårdslænge.
 
Det indsendte materiale fra menighedsrådet
dokumenterer klart, at der er behov for mere plads
end den nuværende indretning giver.
Provstiudvalget drøftede anlægsønsket samt
muligheden for stiftslån. Stiftet har oplyst, at
et lån over 15 år på 18 mio. vil kræve afdrag + renter
på ca. 1.3 mio pr. år. Det vil binde en stor sum penge
for skiftende provstiudvalg i mange år frem.
Gentofte sogn har ca. 1.5 mio. opsparet til anlægget.
 
Provstiudvalget ønsker et mindre projekt på 10-12
mio. inklusiv de opsparede anlægsmidler. Projektet
skal fortsat inkludere renovering eller ombygning af
den nuværende sognegård. Det reviderede
anlægsønske bedes indsendt med budgetbidraget
for 2022 (frist 1. juni 2021), hvor det bliver behandlet
med de øvrige anlægsønsker.
 
Christian Erik Lund deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.

9 - Anlæg: Dyssegård, støttemur, besparelse

Indstilling: Besparelsen på anlægget (ekskl.
vedligeholdelsesudgifter) udgør kr. 141.250,- i
forhold til anlægsbevillingen. Det indstilles at
beløbet allerede fratrækkes i sognets driftbevilling i
2021. Dette med henblik på at øge provstiets
råderum i budgetlægning for 2021. Det forventede
overskud ved det afsluttede anlæg, kr. 141.250,-
disponeres ved årsafslutningen til sognets Frie
midler for at blive anvendt til driften i 2021.
Eventuelt uforudsete omkostninger i anlægget kan
søges dækket via 5%-midlerne.

Sager:
Anlæg - støttemur - Dyssegård sogn (2019 - 34706)

Bilag:
Støttemur og jordarbejde, 2020 07 14
Sammenstilling af 3 tilbud Bech Malmos og Gardana.
JL version, Gardana Tilbud

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



10 - Udviklingspuljen: ansøgning fra Kunst i Kirker,
kr. 100.500 - 223.500

Indstilling: projektet bevilges kr. 20.000,-  

Sager:
Udviklingspuljen - Kunst og Kirke (2020 - 3006)

Bilag:
Udviklingspuljen - ansøgning, Kunst i Kirker
(november), UdviklingspuljenansøgningKIK,
ProjektbeskrivelseKIKfinal

Provstiudvalget imødekommer delvist ansøgningen
og bevilger kr. 40.000,- til projektet.
 
Provstiudvalget noterer sig at 5 sogne har ytret
ønske om at deltage i projektet, 1 sogn ønsker ikke at
deltage og 3 sogne afventer stadig at tage stilling til
deltagelse.

11 - Udviklingspuljen: regnskab, Drop-in-dåb 2020

Bevilling (PU-møde d. 23. oktober 2019) var kr.
35.000. Der var i ansøgning ikke budgetteret med
busreklame.
Projektet, desværre aflyst pga. Covid 19, giver en
underskud på kr. 7.893,75 inkl. busreklame. 

Sager:
Drop-in-dåb 2020 - Gentofte provsti (2019 - 38070)

Bilag:
Drop-in-dåb 2020, regnskab

Provstiudvalget vedtog at Udviklingspuljen dækker
underskuddet. 

12 - Årligt syn, Jægersborg kirke

 

Sager:
Årligt syn, Jægersborg kirke 2020 (2020 - 21441)

Bilag:
Årligt syn, Jægersborg kirke 2020

Taget til efterretning. 

13 - Eventuelt

 

Valgbestyrelsen til bispevalget: Der er frist for
indlevering af stillerlister d. 25. august kl. 15.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Gert Jørgensen

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

Peter Birch (Gentofte Provsti) Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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