
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 22. januar 2020 (Skovshoved sognegård) - d. 22-01-2020 kl. 15:00 til
17:00

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

Kommende møder i udvalget:
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. 19. 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)
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 4. december 2019

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Indsendte MR-referater siden sidst:
Dyssegård sogn: 27. november
Helleruplund sogn: 26. november
Gentofte sogn: 29. november
Vangede sogn 27. november 

Sager:
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)

MR-valg 2020: meddelelse fra Kirkeministeriet er
udsendt til sogne: fælles dato for orienteringsmøde
d. 12. maj 2020 og for valgforsamling d. 15.
september 2020.
 
Peter Birch opstiller til bispevalget og har oprettet
hjemmesiden Nybiskop.dk som en del af
valgkampagnen.
 
Skovshoved overvejer at indgå i Gentofte provstis
Regnskabskontor i 2020.
 
Provstesyn 2020: 19. februar i Gentofte og Vangede
kirker samt Vangedes embedsboliger. Der findes en



Bilag:
img20191205_14082731, Referat af MRmøde
20191126 - endelig, Referat MR-møde 29-11-2019
(1), 1.0 - menighedsrådsmøde referat 2019-11-27

dato for provstesyn i Helleruplund kirke.
 
Drop-in-dåb er under planlægning og annoncering er
klar. Dåben er lagt d. 20. marts 2020.
 
Ny præst i Hellerup sogn, Christine Damgaard
Jensen. En del af hendes kvote vil
indeholde gymnasie-arbejdet.
 
Klage over klokkeringning i Helleruplund sogn er
afgjort af biskop. Biskoppen er enig i
menighedsrådets håndtering af sagen.
 
Jens Bache og Peter Birch har afholdt et godt møde
med organister ang. vikardækning. Der blev nedsat
et udvalg, der skal se nærmere på en eventuel fælles
løsning på udfordringen med dækning i ferieperioder
mv. Udvalget mødes d. 31. januar.
 
Henvendelse fra borger i Vangede: Forslag om at
kirkerne går sammen om en fælles kunst-weekend
i november 2020. Slagelse provsti har i 2018 og 2019
afholdt lignende arrangement. Bag initiativet står et
par kunstnere, der planlægger udstilling,
markedsføring mv. (Det er ikke egne værker de har
på udstillingen). Provstiet sender mailen videre til
sognene og provstiudvalget, så
menighedsrådene har mulighed for at drøfte
forslaget.
 
Provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er
menighedsrådsmedlem, har ikke stemmeret til
bispevalg. Afstemning foregår elektronisk via besked
i E-boks.
 
De indsendte menighedsrådsreferater med taget til
efterretning uden bemærkninger.
 
 

4 - Godkendelse af regnskab 2018, Skovshoved

PU har anmodet om opdateret regnskabsinstruks fra
sognet inden regnskabet kan endeligt godkendes. 

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

Bilag:
Bilag til regnskabsinstruks 7116

Provstiudvalget godkendte Skovshoveds regnskab
2018. 



5 - Kasseeftersyn 2019, provstiudvalgs- og
kirkekasser

 

Sager:
Regnskab 2019 - PUK - Gentofte provsti (2019 -
16603)
Regnskab 2019 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 39396)

Bilag:
Beholdningseftersyn d. 25. november 2019, Gentofte
Provsti - kasseeftersyn 2019

Alle kasseeftersyn er uden kritiske bemærkninger ud
over at der i alle kirkekasser og provstiudvalgskasse
er enefuldmagt i banken. Taget til efterretning. 
 
Enefuldmagt blev drøftet: Gentofte og Hellerup har
store midler på én konto med dobbeltfuldmagt og en
konto til daglige betalinger med enefuldmagt. Dette
sikrer bedre, at der ikke på én gang kan hæves store
beløb ved fejl eller svig. 
Rudersdal provsti er i færd med at indføre
dobbeltfuldmagt. Det er blevet
nemmere at administrere via en mobil-app.
 
Provstiudvalget besluttede at igangsætte
dobbeltfuldmagt i Arbejdernes Landsbank. Hvorvidt
der skal indføres dobbeltfuldmagt i Pigekorets bank
samt på Skoletjenestens dankort-konto skal drøftes
med de respektive bestyrelser.

6 - 3. kvartalsrapport, provstiudvalgskassen

 

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

Bilag:
Svar til Gentofte Provstiudvalgskasse vedr.
kvartalsrapport, 3. kvartal 2019

Stiftets godkendelse blev taget til efterretning. 

7 - Udviklingspuljen, ansøgning ang. pressestrategi
til MR-valg

Der ansøges om kr. 16.000. 

Sager:
Udviklingspuljen - MR-valg 2020 - pressestrategi
(2020 - 2141)

Bilag:
PRESSESTRATEGI for menighedsrådsvalget 2020 i
Gentofte Provsti

Ansøgning vedrører aflønning af presseansvarlig, der
skal planlægge annoncering om
Menighedsrådsvalget på tværs af sognene i
provstiet. Selve annoncebetalingen er ikke
inkluderet i ansøgningen. Provstiudvalget imødekom
ansøgningen.

8 - Anlæg, Ordrup kirkes tag, stiftøvrighedens
godkendelse

 

Taget til efterretning. 



Sager:
Anlæg - Ordrup kirke - nyt skiffertag (2018 - 6175)

Bilag:
Godkendelse vedr. tagudskiftning 2. etape - Ordrup
Kirke

9 - Budgetsamråd august 2020, ændring af dato

 

PU-møde og budgetsamråd blev fastlagt til d. 19.
AUGUST 2020, hhv. kl. 16.30 og kl. 18.30.

10 - Eventuelt

 

Intet til eventuelt. 
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Gert Jørgensen

Jens Bache (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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