
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 24. februar 2021 (via Teams) - d. 24-02-2021 kl. 15:00 til 15:59

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

Kommende provstiudvalgsmøder:
Onsdag, 17. marts 2021: kl. 15-17 (via Teams)
Onsdag, 21. april 2021: kl. 16.30-18.30, Vangede sognegård (efterfulgt af Økonomimøde)
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 dagsorden

 

Mødet bliver optaget med tilsagn fra
mødedeltagerne. Optagelsen kan rekvireres ved
henvendelse på provstikontoret.
Dagsorden blev godkendt med indskudt punkt 8 ang.
provsteansættelse. 

2 - Godkendelse af referat, 20. januar 2021

 

Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde 20. januar 2021
(2020 - 35714)

Bilag:
PU-møde 20. januar 2021 - referat

Referatet blev godkendt af de tilstedeværende.
Provstiudvalget aftalte at hver person indsendte mail
til provstiet om at man godkender referat af 20.
januar 2021, da der er ikke etableret en løsning til
digital underskrift. 

3 - Siden sidste

Referater indsendt fra menighedsrådene:
Maglegårds sogn: 28. januar 2021
Helleruplund sogn: 19. januar 2021
Gentofte sogn 27. januar 2021 

Velkommen til konstitueret provst, Grete Bøje, til
dagligt provst i Rudersdal provsti. Præsentation
bordet rundt. 
 
To nye præster, Signe i Maglegårds pastorat og
Mikkel i Jægersborg pastorat er blevet indsat af
Peter Birch d. 24. januar 2021.



Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20210128, Referat af 20210119,
Referat Gentofte MR-møde 27.01.2021 endeligt V2

Grete Bøje har afholdt første provstikonvent (via
Teams) og har også mødtes online med præsterne
fra Sankt Lukasstiftelsen og medarbejderne i
Skoletjenesten. Alle er velkommen til at ringe til
Grete Bøje både på mobil og fastnettelefon.

Mht. corona er der intet nyt omkring ændring i
restriktioner inden for folkekirken.

Provstiudvalget tog de indsendte referater fra
menighedsrådene til efterretning.

4 - Udviklingspulje: Kunst i Kirker 2021, kr. 50.000

Projektet har været i høring hos menighedsrådene.
Alle kirker har valgt at tilslutte sig KiK 2021. Derud
over er Sankt Lukas Stiftelsen også gået med i
projektet.  Som delfinansiering af projektet ansøges
om kr. 50.000 fra provstiets Udviklingspulje.

Sager:
Kunst i Kirker 2021 - udviklingspuljen (2020 - 34272)

Bilag:
ProjektbeskrivelseUdviklingspuljen2021PDF,
KunstiKirkerfinalbudget, PraktikKirkerne

Menighedsrådene har alle taget stilling til at deltage i
KiK. I år er Sankt Lukasstiftelsen også blevet inviteret
med i projektet og har sagt ja tak.

Nogle menighedsråd vil nødigt have staffelier
stående efter udstillingen. Det er op til de enkelte
kirker at aftale med projektlederen for KiK hvad der
skal ske med staffelier/podier efter arrangementet.

Provstiudvalget imødekom ansøgningen fra KiK og
støtter projektet med kr. 50.000,-

5 - Økonomimødet i marts

6 - Regnskab 2020, PUK

Årsafslutning er gennemført. Til vedhæftede bilag
skal tilføjes provstiudvalgets forklaring, herunder
liste med samarbejdsaftaler. 

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

Bilag:
Oversigt, PUK-regnskab 2020, Rengskab 2020, ikke
afleveret, Delregnskab, PUK 2020

Provstiudvalget besluttede at udskyde 
Økonomimødet fra marts til d. 21. april kl. 18.30 i 
håb om at det på dette tidspunkt vil være forsvarligt 
at mødes fysisk. Samme dag afholdes 
provstiudvalgsmøde kl. 16.30-18.30.

Provstiudvalgsmødet d. 17. marts 2021 ændrer 
tidspunkt og afholdes kl. 15-17. Det vil blive afholdt 
via Teams.

Provstiudvalget kiggede regnskabet igennem uden 
bemærkninger. Det forelagte regnskab samt bilag 
vedr. provstiets samarbejdsaftaler vil blive afleveret 
og sat til godkendelse på næste 
provstiudvalgsmøde. 



7 - Grete Bøje, tegningsberettiget

Sager:
Konstitueret provst - Grete Bøje (2021 - 3605)

Bilag:
Tegningsberettiget, Gentofte provsti 1.2.2021

Provstiudvalget aftalte at alle indsender mail til
provstiet hvori man tilkendegiver at Grete Bøje er
tegningsberettiget.
Provstisekretariatet undersøger hvilken løsning til
digital godkendelse/underskrift folkekirkens IT-
kontor understøtter.

8 - Provsteansættelse Provstiudvalg og Hellerup menighedsråd har fået 
tilsendt ansøgninger til gennemsyn, i alt 17 ansøgere. 
Ansættelsesproceduren blev gennemgået:

Fælles orienteringsmøde, 3. marts 2021: Biskoppen 
gennemgår alle ansøgere med hhv. provstiudvalg og 
menighedsrådet. Derefter udvælger hvert råd de 
kandidater, de ønsker til jobsamtale/prøveprædiken.

MR indkalder til prøveprædikener og PU indkalder til 
samtale. Menighedsrådet vil invitere PU med til 
prøveprædikenerne. Grete Bøje planlægger 
prøveprædikenerne og indkalde kandidaterne. 
Efter hhv. prøveprædikener og jobsamtaler afholder 
hvert råd udtalelsesmøde, hvor man prioriterer tre 
kandidater i rækkefølge.

9 - Eventuelt Teknisk bemærkning vedr. provstiudvalgets adgang
til F2-touch:
- når man laver kodeord skal det minimum være 12
cifre (store og små bogstaver, tal og tegn)
- koden laves ved at man logger på DAP med det
midlertidige kodeord og ændrer koden til en
selvvalgt kode. Koden kan herefter anvendes på F2-
touch.
- det nye kodeord skal nu anvendes når man logger
på både DAP og F2-touch. Hvis man benytter NemID
til DAP vil kodeordet blive slettet.
- hvis kodeordet bliver forældet og man ikke får
mulighed for at forny det, skal man ringe personligt
til IT-kontoret, der kan hjælpe.
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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)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)

Grete Bøje (Gentofte Provsti)
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