
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 25. september 2019 (Maglegårds sognegård) - d. 25-09-2019 kl. 15:00
til 17:00

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

Kommende møder i provstiudvalget:
Onsdag 23. oktober kl. 15 (Ordrup sognegård)
Onsdag 20. november kl. 15 (Helleruplund sognegård)
Onsdag 4. december kl. 16 (efterfulgt af Julemøde - Hellerup sognegård)

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:
Indskudt nyt punkt 10: behandling af
revisionsprotokollat til regnskab 2018 for
provstiudvalgskassen.

2 - Godkendelse af referat, 21. august 2019

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt fra menighedsrådene: 
Hellerup sogn: 20. august
Dyssegård sogn: 22. august
Gentofte sogn: 28. august
Maglegårds sogn: 29. august
Helleruplund sogn: 3. september

Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20190829, Referat af MRmøde
20190903 - endeligt, Referat MR-møde 28-08-2019,
2019 08 22 Dagsorden MR-møde,
Referat_2019_08_20

Peter Birch er genvalgt som formand for
provsteforeningen.
 
Fyraftensmøder i tre provstier, det første afholdt i
denne uge i Hellerup. Der var et flot fremmøde. De
kommende fyraftensmøder er d. 22. oktober i Kgs.
Lyngby og d. 21. november i Holte, begge gange kl.
17-19.
I øvrigt har nogle sogne taget egne initiativer i
forhold til de tre rapporter: Jægersborg MR og
ansatte har været på kirkeudflugt og prøvet en
anden gudstjeneste og drøftet 'højmessen' ud fra
dette. Hellerup sogn holder en dag for menighedsråd
og medarbejdere i januar 2020.
 
De indsendte referater fra menighedsrådsmøder
blev taget til efterretning med følgende
bemærkninger:
Helleruplund: Provstiudvalget noterede sig at MR
har taget godt hånd om klagen vedr. klokkeringning.
MR har undersøgt grundigt hvor meget lyd
kirkeklokkerne udsender. Det overstiger ikke



de vejledende grænser og samtidig overholder
kirken reglerne for klokkeringning.
Gentofte: Grunden til at Peter Birch deltog i dette
møde, er at sognet har ansat en nyuddannet præst.
Som led i den nye modtageordning NY PRÆST, skal
MR og provst skal sammen gennemgå præstens
uddannelsesplan og på den måde opnå et fælles
fokus på at præsten kommer godt ind i arbejdet.

4 - Godkendelse af afleveret PUK-budget 2020

Det afleverede budget 2020 har stempel 13-09-2019
13:37.
Budgettet er uden ændringer i forhold til det
foreløbige budgetbidrag fra provstiudvalgsmødet i
maj 2019.

Sager:
Budget 2020 - PUK - Gentofte provsti (2019 - 7105)

Bilag:
PUK, budget 2020, afleveret

Provstiudvalget godkendte provstiudvalgskassens
budget 2020 med stemplet 13-09-2019 13:37. 

5 - Provstiudvalgskassen, 2. kvartalsrapport

 

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

Bilag:
KV2, fordelt på projekter, 2. kvartalsrapport, PUK
2019

Provstiudvalgskassens 2. kvartalsrapport 2019 blev
taget til efterretning. 

6 - Henvendelse fra provstiets organister

 

Sager:
Henvendelse fra organisterne - Gentofte provsti
(2019 - 28657)

Bilag:
Organisternes henvendelse om problemet med at
skaffe organistvikarer

Provstiudvalget kan godt genkende organisternes
udfordring og vil derfor indkalde provstiets
organister til et fælles møde, hvor vikardækning skal
drøftes. Mødet lægges en onsdag og indkaldes af
provstiet. Jens Bache vil gerne deltage p.v.a.
provstiudvalget. Sognene indmelder deres
organisters ansættelsesforhold til provstiet.
 

7 - Ordrup: anlæg, maling af kirken, notat fra Provstiudvalget tager rapporten til efterretning. 



Nationalmuseet

 

Sager:
Anlæg - maling, kirken indvendig - Ordrup sogn
(2019 - 10724)

Bilag:
Fra NM Notat vedr. besigtigelse af indvendige
murflader samt vægdekorationer, samt notat vedr.
rådgivning om prøvefelter (malerbehandling),
Ordrup Kirke NM notat vedr. besigtigelse af
indvendige murflader og bygningsdekoration,
Ordrup Kirke NM Notat vedr. rådgivning ang.
afsætning af prøvefelter

8 - Udviklingspuljen: ansøgning, transportudgifter i
fbm. planlægning af studietur for sognebørn

Der ansøges om i alt kr. 760,- til dækning af togbillet
t/retur i fbm. planlægning af den rejsen. 

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

Bilag:
Forespørgsel, Fwd tur, Gentofte

Provstiudvalget vurderer at der er tale om et
arrangement der ligger inden for udviklingspuljens
område og imødekommer ansøgning og refunderer
ansøgerens togbilletter i fbm. forberedelse af
Løgumklosterrejse, ca. 700-800 kr. 

9 - Orientering: skriftlig høring vedr. udmeldign af
kirkelig ligning til kommunen

 

Sager:
Budget 2020 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019 -
10680)

Bilag:
Bilag til skriftlig høring, foreløbigt

Taget til efterretning med følgende
bemærkning: Hvis der bliver råd til at øge
anlægsbevillingen inden for råderummet (altså, hvis
landskirkeskatten ikke forhøjes så meget som
forventet) vil man kunne få et ekstra lille
anlægsønske med i 2020. Dyssegårds anlægsønske
vedr. opretning af mur ved sognegården blev nævnt
som oplagt at få med.

10 - Revisionsprotokollat, PUK 2018

 

Sager:
PUK regnskab 2018 - Gentofte provsti (2018 - 29479)

Dette punkt er indsat på selve mødet, da revisors
protokollat først lå klar efter udsendelsen af
dagsorden. Da protokollatet ikke indeholder
usædvanlige eller uventede bemærkninger ønskede
provstiudvalget at behandle protokollatet straks.
 



PUK regnskab 2018 - Gentofte provsti (2018 - 29479)
PUK regnskab 2018 - Gentofte provsti (2018 - 29479)

Bilag:
prot1, påt

Revisionen har, som i tidligere år, bemærkning om at
provstiet bruger alene-fuldmagt og ikke har et
maksimumbeløb for fuldmagtshaverne.
Provstiudvalget bemærker, som det er anført i
protokollatet, at dette ikke er hensigtsmæssigt i den
daglige praksis. Provstiet har skrevet til revisor om at
provstiudvalget fører en kontrol med bevægelserne
på driftkontoen hver måned, hvor provsten ser til at
alle udbetalinger er korrekte.
 
Protokollat blev underskrevet af de tilstedeværende.

11 - Eventuelt

 

Bedrageri: Jægersborg har internt aftalt at
udbetalinger over et vist beløb attesteres af to
personer før udbetaling. Bankerne understøttet ikke
at man kan have enefuldmagt på små udbetalinger
og dobbeltfuldmagt på store beløb, derfor er
ordningen i Jægersborg den bedste måde at undgå
at der ved en fejl eller ved bedrageri udefra bliver
udbetalt en stor sum penge. I lyset af sommerens
bedragerisager andre steder i folkekirken opfordres
sognene til at overveje en praksis, der sikrer at store
beløb ikke bliver udbetalt uden en ekstra
sikkerhed/kontrol.
 
Jægersborgs nye orgelbog udkommer i den
kommende weekend og i den anledning inviteres
alle til 'Orgeldage' 28.-29. september i Jægersborg
kirke. Orgelbogen udkommer i 1200 eksemplarer,
primært finansieret af eksterne fonde. Sognet har
selv bidraget med ca. kr. 25 pr. bog.
 
Flere PU-medlemmerne oplever at deres Ipad er for
gamle til F2-Touch. Provstisekretariatet undersøger
om de kan opgraderes.
 
Provstiudvalget har modtaget evaluering af projektet
Sangglæde i konfirmationen fra Det Danske
Drengekor. Evalueringen behandles på næste
provstiudvalgsmøde.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Egil Rindorf

Gert Jørgensen Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg)

Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg) Per Rinck-Henriksen

Peter Birch (Gentofte Provsti) Steen Borup-Nielsen

Ulrich Broen Thostrup
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