
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 20. januar 2021 - d. 20-01-2021 kl. 15:00 til 17:00

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

Mødet blev afholdt i Ordrup sognegård. Per Rinck-Henriksen og Gert Jørgensen deltog via Teams.
Kommende provstiudvalgsmøder:
Onsdag, 24. februar 2021: kl. 15-17
Onsdag, 17. marts 2021: kl. 16.30-18.30 (efterfulgt af Økonomimøde)
Onsdag, 21. april 2021: kl. 15-17
Onsdag, 26. maj 2021: kl. 15-17
Onsdag, 16. juni 2021: kl. 15-17
Onsdag, 18. august 2021: kl. 16.30-18.30 (efterfulgt af Budgetsamråd og evt. offentligt møde om valg til
provstiudvalg)
Torsdag, 23. september 2021: kl. 15-17
Onsdag, 13. oktober 2021: kl. 15-17
Nyt provstiudvalg fra d. 1. november 2021
Onsdag, 17. november 2021: kl. 15-17
Onsdag, 1. december 2021: kl. 16-17 (efterfulgt af Julemøde)
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat, 2. december 2020

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

2 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. det bemærkes at punkt 1
og 2 er byttet rundt. 

3 - Siden sidst

Referater fra menighedsråd, indsendt til provstiet:
Dyssegård sogn: 25. november 2020
Jægersborg sogn: 26. november 2020 (konstituering)
Hellerup sogn: 17. november 2020 (konstituering)
Gentofte sogn: 26. november 2020 (konstituering)
Helleruplund sogn: 24. november 2020
Dyssegård sogn: 25. november 2020  (konstituering)

Sager:
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
Konstituering - Jægersborg MR - 2020-2024 (2021 -

Retningslinjerne for julegudstjenester blev ændret d.
23. december og gudstjenester blev aflyst. Enkelte
små andagter blev afholdt i julen. Efter 8. januar
afholdes korte gudstjenester uden sang indtil
restriktioner og anbefalinger ændres.
 
Peter har afholdt afskedsgudstjeneste i Hellerup 10.
januar 2021. 
 
Bispevielsen 31. januar bliver et lille og kort
arrangement. Den bliver streamet på stiftets
hjemmeside og stiftets facebookprofil. Til sommer
afholdes en stiftsgudstjeneste d. 20. juni hvor der



1403)
Konstituering - Hellerup MR - 2020-2024 (2021 -
1404)
Konstituering - Gentofte MR - 2020-2024 (2021 -
1407)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
Konstituering - Dyssegård MR - 2020-2024 (2021 -
1590)

Bilag:
Dyssegård MR, MR-møde 25. november 2020,
Protokol 26.11.2020 (THK rettet og godkendt),
Referat af offentlig konstituerende møde i Hellerup
Sogns Menighedsråd, 17.11.2020, Referat Gentofte
MR-møde 26.11.2020, Referat af MRmøde i
Helleruplund 20201124 - endeligt, Dyssegård,
konstituerende møde 25. nov. 2020

fejres ny biskop.
 
Nyansatte præster: Signe Luca Andersen
(Messiaskirken) og Mikkel Tode Raahauge
(Jægersborg) indsættes begge på søndag d. 24.
januar af Peter.
 
Grethe Bøje er konstitueret provst indtil ny provst
ansættes. Grethe deltager gerne i
provstiudvalgsmøde. Grethe afvikler provstikonvent
for præsterne i perioden.
 
Provstiudvalget tog de indsendte referater fra
menighedsrådene til efterretning.

4 - Revisor, kasseeftersyn 2020

 

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

Bilag:
Kasseeftersyn 2020, Gentofte Provsti - kasseeftersyn
2020

Provstiudvalgskasse og kirkekasser har haft
kasseeftersyn. Revisor har ikke fundet alvorlige fejl
og har derfor ikke udstedt protokollater, men i
stedet udsendt mails til kasserne vedr. de småfejl,
der måtte være.
Provstiudvalget tog revisors mail ang. kasseeftersyn
til efterretning med følgende bemærkning: Der laves
ny regnskabsinstruks når ny provst er ansat.

5 - Ordrup: Anlægsregnskaber, anmodning om ovf.
af overskud

MR ansøger om at overskud på ca. kr. 281.000
overføres til kommende anlægsønske vedr.
renovering af kirkepladsen. Kirkepladsen har
tidligere været et anlægsønske budgetteret til kr.
275.000.  

Sager:
Anlæg - Ordrup kirke - nyt skiffertag (2018 - 6175)
Anlæg - Ordrup kirke - nyt skiffertag (2018 - 6175)
Rådskade - Ordrup kirketårn mod syd (2019 - 38068)

Bilag:
Etape II regnskab jan 2021, Byggeregnskab maling af
kirkens indre, Anlægsregnskab, tagetape 2, Ordrup,
Anlægsregnskab svampeskade sydtårn, Ordrup

Provstiudvalget imødekommer MRs anmodning, om
at hele anlægsoverskuddet fra kirketaget anvendes
på kirkepladsen. Menighedsrådet skal indsende
projektet til godkendelse i PU inden det kan
igangsættes. 
 
Annelise Brem deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

6 - Gymnasiearbejdet, Gentofte provsti Hvis gymnasiearbejdet skal fortsætte, skal det



 

Sager:
Gymnasietilbud 2018/19/20/21 - Gentofte provsti
(2018 - 15393)

Bilag:
NOTAT TIL provstiudvalget

lægges ind under driften og ikke i udviklingspuljen.
Der skal tages stilling til hvordan konstruktionen skal
være. 
Provstiudvalget vedtog at fremlægge forslag om en
samarbejdsaftale ml. kirkerne på økonomimødet i
marts, således at Skoletjenestens nuværende aftale
udvides med gymnasiearbejdet. Sekretariatet
udarbejder økonomisk konsekvens vedr. forslaget.

7 - Ansættelse af provst

 

Sager:
Provstestilling - Gentofte provsti (2021 - 846)

Bilag:
Opslag provst Gentofte FINAL

PU og Hellerup MR ønsker at koordinere deres valg
af provstekandidater. Stillingen opslås 2.-22. februar.
PU aftalte forslag til fælles mødedato: 3. marts 2021
kl. 16. og vil forhøre sig i Hellerup MR om dette kan
lade sig gøre. På mødet gennemgås ansøgningerne
og efterfølgende udvælger hhv. PU og MR hver deres
kanditdater til prøveprædikener og samtaler
og sender udtalelser til biskoppen.
 
PU håber at MR vil lade dem deltage i
prøveprædikenerne.
 
PU er indforstået med at stillingen opslåes med 50%
provstestilling og 50% sognepræst i Hellerup
pastorat. Stiftet informeres om dette.

8 - Eventuelt

 

Ruben Munk har fået ny organiststilling i
Helligåndskirken.
 
Tillykke til Gert Jørgensen med de 80
år. Provstiudvalget lægger en gave til Gert i Hellerup
sognegård, da Gert ikke kunne deltage fysisk på
dette møde. 
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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)

Mirjam Hvid (Gentofte Provsti) Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

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

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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