
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 4. december 2019 (Hellerup sognegård) - d. 04-12-2019 kl. 16:00 til
17:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 20. november 2019

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt til provstiet:
Ordrup sogn: 26. november 2019, konstituering
Hellerup sogn: 19. november 2019
Ordrup sogn: 26. november 2019 (møde afholdt
inden konstituering)

Sager:
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)

Bilag:
Konstituering Ordrup Sogns Menighedsråd, Referat
konstituering Ordrup Sogn 26.11.2019,
Referat_2019_11_19, Referat af
menighedsrådsmøde 26.11.2019 Ordrup

Provstiudvalgsformand Jens Bache har valgt ikke at
genopstille til formandsposten i Jægersborg
menighedsråd. Thomas Krantz er valgt som formand
i Jægersborg sogn. 
 
Provstiudvalget tog de indsendte
menighedsrådsreferater til efterretning med
følgende bemærkninger:
Ordrup har fået ny formand, Erna Borch.

4 - Ordrup: anlægssag, 2. etape af kirketaget

Tegningerne (jvf. tegningslisten) er ikke medtaget
som bilag. Alle tegningerne kan ses af
provstiudvalget på sagen "Anlæg - Ordrup kirke - nyt

Provstiudvalget forholder sig ikke til detaljerne i
projektet, men alene til finansieringsplanen og det
overordnede projekt.
Menighedsrådets finansieringsplan for 2. etape af
tagrenovering på kirken blev godkendt og det



skiffertag" (2018-6175).

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

Bilag:
Finasierinsgplan etape 2, Ordrup Kirke Tage og Spir
Ansøgning 2.etape 28.11.2019, Ordrup Kirke Tage og
Spir 2.etape, Fællesbetingelser 1.dec. 2019, Ordrup
Kirke Tage og spir, 2. etape, Fagbeskrivelse 1.
dec.2019, Tegningsliste - 1. dec. 2019.

samlede projekt sendes til stiftet.
Anlægsrammen er kr. 3.980.900,-
Heraf dækkes kr. 302.089,- af overskuddet fra 1.
etape.
Og der er afsat kr. 3.678.811 i anlægsbevilling til
projektet i 2020.
 
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

5 - Godkendelse af Skovshoved kirkes regnskab
2018

 

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

Bilag:
Regnskabsinstruks Skovshoved

Provstiudvalget afventer fortsat en
regnskabsinstruks med reviderede bilag fra
menighedsrådet inden man kan godkende regnskab
2018. 

6 - Oversigt, budgetter 2020

 

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

Bilag:
Oversigt, budgetter 2020

Provstiudvalget tog sognenes budgetter for 2020 til
efterretning.

7 - Høring vedrørende adfærdskodeks for
menighedsråds behandling af personoplysninger
som led i sognepleje

I følge Landsforeningen af Menighedsråd drejer
høringen sig om kodeksens formål og
indholdsfortegnelse (ikke indhold). Der foreligger
ikke høringsbrev, høringsliste og udkast til kodeks.

Sager:
Høring - adfærdskodeks for MR om GDPR (2019 -
37286)

Bilag:
Høring vedrørende adfærdskodeks for

Provstiudvalget undrer sig over høringens form:
- Der er ikke udsendt høringsbrev eller blot en mail
med påmindelse til parterne om denne høring.
Formidling af høringen er alene sket via opslag på
KM og LMs hjemmesider og i et nyhedsbrev.
- Det er alene en indholdsfortegnelse til kodeksen,
der er til høring, trods der på kirkeministeriets
hjemmeside står, at man ønsker at
menighedsrådene forholder sig til kodeksens
indhold.
- høringen er lagt ud på hjemmesiderne d. 27.
november med frist d. 18. december. De fleste
menighedsråd har ikke møder i december, da de
netop ultimo november alle har afholdt
konstituerende møder.



menighedsråds behandling af personoplysninger
som led i sognepleje

 
Provstiudvalgets bemærkninger til kodeksens
indholdsfortegnelse:
- Allehelgensgudstjeneste eller Allehelgensdag (ikke
Allehelgensaften)
- kodeksen er en blanding af retningslinjer, som MR
bør følge og faste indgåede aftaler (fx. IT-systemer,
dataaftaler). Kodeksen bør kun indeholde
retningslinjerne.
- det er svært ud fra indholdsfortegnelsen at se om
den er dækkende. Der er behov for helt konkret
vejledning, fx. om: i hvilket format må man have
adresselister? I hvor lang tid må man opbevare
adresser? Er der forskel på reglerne om fx.
adresseliste på MR-medlemmer, kormedlemmer,
ansatte, konfirmander osv.?
 
Jens Bache udarbejder et høringssvar fra
provstiudvalget.
 

8 - Eventuelt

 

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

Gert Jørgensen Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg)

Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg) Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)
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