
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 21. oktober 2020 (Vangede) - d. 21-10-2020 kl. 15:00 til 17:00

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

Kommende møder i udvalget:
Onsdag d. 18. november kl. 15-17 (Jægersborg sognegård)
Onsdag d. 2. december kl. 16-17 (efterfulgt af julemøde kl. 17) i Hellerup sognegård
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 24. september 2020

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

 

Sager:
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Jægersborg sogn (2018 - 8036)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)

Bilag:
DOC, Jægersborg, 21. september 2020, Scan, Referat
22.09.2020 Ordrup, Refeat_2020_09_22 (2), Referat
af MRmøde i Helleruplund 20201006 - endeligt

Jens Bache lykønskede Peter Birch med bispevalget
og roste den vellykkede valgkampagne. Jens Bache
overrakte en gave fra provstiudvalget.
Peter Birch takkede og glæder sig over at valget blev
afgjort ved første valgrunde, for at give tid til det
fortsatte arbejde i provstiet og fordi det vidner om
en stærk opbakning fra menighedsråd i hele stiftet. 
 
Kunst i Kirker bliver afholdt i kirkerne i weekenden d.
7. og 8. november. Hans Toft og Peter Birch åbner
arrangementet i Helleruplund kirke. Husk at
reklamere for arrangementet - gerne via Facebook
også. Der er lagt flotte plakater og flyers ud i
kirkerne, som sognene kan hænge op og dele ud.
 
Digital kirke: der er sat gang i produktionen af
de korte indslag, som efter planen bringes i ugerne
44-52.
 
Der er pt. to præster sygemeldt samt to stillinger i
opslag. Der er derfor ekstra arbejde i form af
rådighedstjenester for præsterne i provstiet i
øjeblikket.



 
Afskedsgudstjeneste i Hellerup 10. januar 2021 for
Peter Birch.
 
Peter Birch er udtrådt af provsteforeningens
bestyrelse.
 
Landemode og afskedsgudstjeneste d. 14. november
for biskop Lise-Lotte Rebel. Hvert provsti må deltage
med 20 personer. Tilmelding frem til 22. oktober.
 
Der er afholdt møde med kontaktpersonerne om
hvordan sognene kan håndtere julegudstjenester
osv. med corona-restriktioner. Her  blev det
vedtaget, at provstiet laver 1-2 fælles annoncer i
Villabyerne om at alle kirkerne fejrer Jul
og henvisning til sognenes hjemmesider, så man kan
orientere sig om hvordan og hvornår det sker i hver
kirke. Det er væsentligt at hjemmesiderne er
opdateret til den tid hvor annonceringen er i
Villabyerne. Info om annoncering udsendes til
menighedsrådene i god tid. 
 
Indsendte menighedsrådsreferater til
provstiudvalget:
Taget til efterretning uden bemærkninger.

4 - Udviklingspuljen, Børnetjenesten, kr. 33.354

Der er indhentet udtalelse fra menighedsrådet (se
bilag) 

Sager:
Udviklingspuljen - Børnetjenesten 2020 (2020 -
25118)
Udviklingspuljen - Børnetjenesten 2020 (2020 -
25118)

Bilag:
Svar til Provstiudvalget, Ansøgning fra
Børnetjenesten 06.09.20

Børnetjenesten har fået nogle børnehaver ind, som
ikke ligger i sognet. Menighedsrådet håber at
provstiudvalget derfor vil bidrage til at frikøbe en
medarbejder til det ekstra arbejde.
 
Provstiudvalget imødekommer ansøgningen og
opfordrer til at man ved næste budgetår 2022 har
fundet en løsning inden for egen drift eller ved
budgetsamråd i 2021 forsøger at etablere en
samarbejdsaftaler.
 
Per Rinck-Henriksen deltog ikke i behandling af dette
punkt. 

5 - Godkendelse af kirkeregnskaber 2019

Provstiet har adgang til 4 sognes behandling af
revisionsprotokollat. De øvrige regnskaber
godkendes på november-mødet.

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

Provstiudvalget godkendte uden
bemærkninger følgende kirkeregnskaber fra 2019:
Dyssegård sogn
Helleruplund sogn
Jægersborg sogn
Ordrup sogn



- 39396)

Bilag:
Liste, revisor- og MR-bemærkninger, 4 sogne,
Oversigt regskaber 2019

6 - Dyssegård, Ansøgning om disponering af
underskud på baggrund af revisionsnotat

 

Sager:
Anlæg - Dyssebakken 8 - tagrenovering (2018 - 5022)

Bilag:
Ansøgning om disponering af underskud på
baggrund af revisionsnotat, 2020 09 30 Ansøgning til
PU om kr 13.887,29 til udgift i 2, Retningslinjer for
anlægsregnskaber - Gentofte Provsti pr.

Der er efter udsendelse af dagsorden indkommet et
brev i tillæg til det vedhæftede bilag fra Dyssegård
menighedsråd. Jf. brevet er det endelige underskud
på anlægget er kr. 20.887,27.
Provstiudvalget tog det til efterretning og godkendte
dækning af anlæggets underskud via. driftmidlerne.
 
Provstiudvalget bemærker sogne i følge lovgivningen
skal have godkendelse fra provstiudvalget
om anvendelse af driftmidler til anlæg, som det her
er tilfældet.
 

7 - PUK regnskab 2019, revosionsprotokollat og
regnskabserklæring

 

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

Bilag:
Gentofte Provsti - Protokol 2019 - Udkast, PUK -
Regnskabserklæring 2019

Revisionsprotokollatet anmærker ingen væsentlige
bemærkninger, altså en såkaldt "blank påtegning".
 
Der er i protokollatet skrevet at provstiudvalget på
flere bankkonti har alenefuldmagt. Der er
alenefuldmagt på Pigekorets konti og på
Skoletjenestens dankort-konti. På provstiets 5%-
midler og på provstiets NemKonto er der nu
etableret dobbeltfuldmagt.
Provstiudvalget kender ikke til hverken fejl eller
besvigelser i regnskab 2019 og godkendte
revisionsprotokollatet uden yderligere
bemærkninger. De tilstedeværende underskrev
protokollatet.
Provstiudvalgsformand underskrev
regnskabserklæringen.

8 - Ny provst

 

Procedure:
Provstiudvalget sigter efter at opslå provstestilling
inden januar måneds udgang. Der vil dermed være
samtaler med ansøgere i starten af februar.
Provstiudvalg og Hellerup menighedsråd indkalder
hver især deres foretrukne ansøgere og laver hver
deres udtalelse til biskoppen, der laver en indstilling,
bilagt de to udtalelser. Udtalelser forventes klar i
slutningen af februar.
Provstiudvalget håber at man sammen med Hellerup
sogn kan kigge hinanden lidt over skulderen i de to
separate forløb, så man følges ad både mht. tid og
udvælgelse af ansøgere. Man ser gerne et fælles



orienteringsmøde for PU og menighedsråd.
 
Peter Birch laver en drejebog til provstiudvalg og
menighedsråd, så begge parter følges ad på
tidslinjen.
 

9 - Julemøde

 

Julemødet d. 2. december blev drøftet. Dels i forhold
til udfordringerne omkring corona-restriktioner og
dels i forhold til hvordan Julemødet også bliver et
godt afskedsarrangement for Peter Birch.
 
Peter Birch og Jens Bache ser nærmere på
mulighederne inden næste PU-møde.

10 - Eventuelt

 

Kontaktpersonen i Hellerup har lavet et notat, som
kan give inspiration til hvordan bredskabet kan
skrues sammen. 
 
Maglegårds menighedsråd har gentagne gange
henvendt sig til Folkekirkens Administrative
Fællesskab vedr. en fejlbehæftet - eller i hvert
uigennemskuelig - regning vedr. løn til en
lokalfinansieret præst.
 
Valgbestyrelsen til bispevalget: 202 afgav ikke deres
stemme ved valget. En har begrundet at
vedkommende ikke kunne finde ud af det. Det er
trist hvis afstemningsformatet har afholdt nogle fra
at stemme.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf 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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