
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 26. februar 2020 (Gentofte sognegård) - d. 26-02-2020 kl. 15:00 til
17:00

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

Kommende møder i udvalget:
Onsdag d. 18. marts kl. 16.30 (efterfulgt af økonomimøde kl. 18.30) i Jægersborg sognegård
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) i Hellerup sognegård
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

 

Dagsorgen blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 22. januar 2020

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt fra menighedsrådene:
Ordrup sogn: 21. januar 2020
Skovshoved sogn: 21. januar 2020
Hellerup sogn: 21. januar 2020
Maglegårds sogn 30. januar 2020
Gentofte sogn 29. januar 2020 

Sager:
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Skovshoved sogn (2018 - 7774)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)

Lotte Forchhammer slutter i vikariat i
Skovshoved (vikar for Helle Møller Jensen, udsendt i
Irak) medio marts og fortsætter i nyt vikariat i
Gentofte pastorat (barselsvikariat). 
 
Introkursus for nyansatte i folkekirken d. 5. maj
2020. Invitation udsendes til menighedsrådene på
mail. Det er obligatorisk at deltage og
menighedsrådene skal sørge for at deres nye
medarbejdere kommer med på kurset.
 
Provstiudvalget tog de indsendte referater fra
menighedsråd til efterretning med følgende
bemærkninger:
Ordrup: Referatet omtaler en rådskade i sydtårnets



Bilag:
Referat af menighedsrådsmøde Ordrup 21.01.2020,
Menighedsrådsmøde 2020-01-21 referat,
Referat_2020_01_21, Beslutningsreferat af
Menighedsrådsmøde i Maglegårds Sogn 20200130,
Beslutningsprotokol

tag. Menighedsrådet har i dag indsendt ansøgning til
provstiudvalget om 5%-midler til udbedring af
skaden. Ansøgningen kunne ikke nå at komme på
dagsorden for dette provstiudvalgsmøde. For at
udbedringen ikke skal trække ud, bemyndigede
provstiudvalget formand Jens Bache og provst Peter
Birch til at tage stilling til ansøgningen på vegne af
provstiudvalget. Det ansøgte beløb er ca. kr.
200.000.
Gentofte: har nu under 4.000 folkekirkemedlemmer
boende i sognet. Dermed skal der ved næste
menighedsrådsvalg vælges 8 og ikke 9 medlemmer til
menighedsrådet.

4 - Godkendelse af provstiudvalgskassens regnskab
2019

Samt delregnskaber for selve provstiudvalgskassen,
Skoletjenesten, Det Danske Pigekor og Gentofte
provstis regnskabskontor.
Det afleverede regnskab har tidsstemplet 19-02-
2020 16:22.

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

Bilag:
Regnskab 2019, PUK, afleveret

Regnskab for Gentofte provstiudvalgskasse med
tidsstempel 19-02-2020 16:22 blev godkendt uden
bemærkninger.

5 - Underskrivelse af div. dokumenter til revisionen,
regnskab 2019

Reviderede bilag til regnskabsinstruks underskrives
på mødet (ej vedhæftet)

Regnskabsinstruks revideret. Jens Bache og Peter
Birch skal underskrive dokumentet.

6 - Kirkernes elforbrug, fælles undersøgelse og evt.
aftale

 

Sager:
Norsk Elkraft - elaftale - helsetjek - elmålere - kirker i
Gentofte provsti (2020 - 3908)
Norsk Elkraft - elaftale - helsetjek - elmålere - kirker i
Gentofte provsti (2020 - 3908)

Bilag:
Notat til PU vedr. fælles el-aftale, Norsk Elkraft,
Helse-Tjek - Sælger eksempel

Provstiudvalget ønsker at afvente beslutning om
Helse-tjekket til Budgetsamrådet i august.
Indsamling af fuldmagt fra menighedsrådene sker
som planlagt inden økonomimødet i marts.



7 - Provstesyn: Vangede kirke, sognegård og
embedsboliger

 

Sager:
Provstesyn 2020 - Vangede Kirke, sognegård og
embedsboliger (2019 - 33415)

Bilag:
Synsprotokol Vangede feb. 2020

Opsummering:
Vangede Bygade: Vestgavl, tilbud på istandsættelse
kr. 200.000.
Byleddet, facade- og vinduesrenovering blev sparet
væk ved præsteskifte. Tilbud på kr. 700.000.
Kirkeområdet: Kantklinker på muren rundt om
kirkegrunden er medtagne. Udskiftning/rep. anslået
til kr. 200.000.
Grøn-kirke-certificeret. 
 

8 - Provstesyn: Gentofte kirke

 

Sager:
Provstesyn 2020 - Gentofte kirke (2019 - 36530)

Bilag:
Provstesyn af Gentofte Kirke feb 2020

Opsummering:
Kirken er i god stand. Bemærk ny regel om at man
har pligt til at have abonnement på eftersyn af
lynafleder.

9 - Gentofte, tilbygning af sognegården

 

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

Bilag:
2020216 Brev til PU Sognegårdsprojekt

Menighedsrådet har iværksat (arkæologisk)
prøvegravning. Bygningens væg vil erstatte
kirkegårdsmuren. Byggeprojektet er estimeret til kr.
18-20 mio. inkl. moms og inkl. etablering af kælder.
 
Provstiudvalget efterspørger dokumentation for
behovet for et så omfattende byggeri fx. via
kirkestatistik/kirketælling over
arrangementer. Hvordan udnyttes de nuværende
lokaleressourcer? Hvor hyppige og hvor store er de
forskellige arrangementer?
Provstiudvalget ønsker at vide hvordan lokalerne,
der står uudnyttede i præstegårdens gavl skal indgå i
rumprogram.
Provstiudvalget beder menighedsrådet overveje om
kælderen er nødvendig og i givet fald begrunde
behovet. 

10 - Udviklingspuljen: ansøgning etablering af
sorggrupper på skoler

Der ansøges om kr. 32.000,- 

Sager:
Sorggrupper i skoler - Gentofte provsti (2019 -
21959)

Bilag:

Der er ca. 7-10 børn på hver af kommunens skoler,
der årligt rammes af dødsfald i nærmeste familie.
Skolerne ønskes at indgå samarbejde med
præsterne. To samarbejder: Maglegårdsskolen og
Mette Born Djurhuus (Maglegårds sogn) og Gentofte
Skole og Helle Hentzer
(Skoletjenesten). Ansøgningen indeholder bl.a.
honorar til en supervisorpræst. Supervision giver
mulighed for at sorggruppelederne sammen med en



Ansøgning om støtte til etablering af sorggrupper for
børn på to udvalgte folkeskoler i Gentofte

erfaren kollega(supervisoren) kan reflektere
over sorggruppearbejdet. Både skolelærerne og
præsterne er uddannet i sorgsamtaler.
Provstiudvalget ser projektet som et vigtigt arbejde,
som alle skoler og kirker i provstiet kan drage
erfaring fra. Provstiudvalget lægger vægt på, at der
efter et års forløb laves en evaluering af projektet.
Hvis projektet senere skal skaleres op og dække hele
provstiet/kommunen vil det kræve flere midler.
Ansøgningen blev imødekommet.

11 - Planlægning af Økonomimødet

 

Gennemgang af dagsordenen.

12 - Eventuelt

 

Forslag om at lave et kursusforløb "Teologi for
lægfolk" i provstiregi. Andre steder i landet har
stifter succes med sådanne tiltag.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Gert Jørgensen

Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg) Peter Birch (Gentofte Provsti)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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