
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 17. juni 2020 (Maglegårds sognegård) - d. 17-06-2020 kl. 15:00 til
17:00

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

Kommende møder i udvalget:
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

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 7
(brev fra stiftet til provstiudvalg ang. bispevalget).

2 - Godkendelse af referater

Godkendelse af:
Referat af provstiudvalgsmødet 26. februar 2020
Skriftlig høring i provstiudvalget, marts
Skriftlig høring i provstiudvalget, april
Referat af provstiudvalgsmøde 27. maj 2020 

Referater blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater indsendt af menighedsrådene:
Hellerup sogn 19. maj 2020
Dyssegård sogn 27. maj 2020
Gentofte sogn 14. maj 2020

Sager:
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)

Bilag:
Referat MR møde 19.05.2020, Scan, Referat MR-
møde 14-05-2020

Bispevalget er udskrevet.
Ordrup er nu klar til at male kirken indvendig og
kirken lukker derfor fra 29. juni til 5. august. Der
er ansøgt om at låne nabokirkerne til kirkelige
handlinger. (Afventer biskoppens godkendelse)
Adam Garff er tilbage fra barselsorlov. Tak til Lotte
Forchhammer, der har været en god vikar imens.
 
Referater indsendt fra menighedsrådene blev taget
til efterretning med følgende bemærkninger:
Dyssegård nævner Sterregårds fond, hvor
menighedsrådet har indflydelse. Dette burde nok
også nævnes i årsregnskaberne.
 
 



4 - PUK, 1. kvartalsrapport

 

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

Bilag:
Kvartalsrapport 2020, KV1, samlet overblik, KV1,
provstisekretariat

Den overordnede KV1 blev godkendt. I bilaget med
regnskabet fordelt på projekter er en regnefejl.
Provstiudvalget får tilsendt en rettet udgave.

5 - Anlægsønsker, budget 2021

 

Sager:
Anlæg - Skovshoved - ombygning af toilet ved kirken
(2020 - 15614)
Anlægsønsker - budget 2021 - Gentofte provsti (2020
- 15618)

Bilag:
Ombygning af toiletforhold_ansøgning, tegninger og
tilbud[5383], Indstilling, anlægsønsker 2021

Det bemærkes alle anlægsønsker for budgetåret skal
fremgå af budgetbidragets bilag 7. Også de ønsker,
der i tidligere år har været på 'ønskelisten'. Dette for
at sikre at provstiudvalget nemt kan få et fuldt
overblik over årets ønsker og at eventuelle
ændringer i priser og projekt kommer med på den
seneste ønskeliste.
 
Rettelse til det udsendte bilag med prioriterede
anlægsønsker:
Der afsættes kr. 250.000 til facaderenovering på
embedsboligen Vangede Bygade 132 (Vangede sogn)
Tilsvarende reduceres henlæggelsen i 2021 til
kirketaget på Messiaskirken til kr. 1.750.000,-
(Maglegårds sogn)
(Den tilrettede oversigt over prioritering udsendes til
provstiudvalget)
Provstiudvalget præsenterer den prioriterede liste til
Budgetsamrådet d. 19. august 2020. 

6 - Udviklingspuljen, evaluering af
aftenkonfirmandhold

 

Sager:
Aftenhold - konfirmander - Helleruplund (2019 -
8430)

Bilag:
Evaluering af aftenhold for konfirmander i Gentofte
Provsti

Evalueringen viser, at det er en god idé med et
aftenhold. Man var nervøs for at holdet blev for stort
og at tømme de almindelige konfirmandhold. Dette
medførte at holdet faktisk blev meget lille. På det
oprettede hold var der flest, der foretrak
undervisning på engelsk.
Provstiudvalget ser positivt på, hvis man ønsker at
ansøge om endnu et forsøgsår via Udviklingspuljen.

7 - Valg af repræsentant til møde ang. bispevalg Provstiudvalget udpegede Steen Borup-Nielsen som
repræsentant til mødet i stiftet d. 29. juni. 



Punktet tilføjet efter udsendelse af dagsorden. 

Sager:
Bispevalg 2020 - Helsingør stift (2020 - 18466)

Bilag:
Brev til provstiudvalgene

8 - Invitation til konference

 

Sager:
Reklamer, henvendelser mv. - Gentofte provsti og
MR (2018 - 36011)

Bilag:
Invitation til konferencedag om Kirken og de unge -
7.9

Taget til efterretning. 

9 - Eventuelt

 

Peter Birch og Jens Bache udarbejder dagsorden til
Budgetsamråd.

2020 - 17068 - Gentofte Provsti – Møder 17-06-2020, 15:00



Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Gert Jørgensen

Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg) Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg)

Per Rinck-Henriksen (Gentofte
Provstiudvalg)

Peter Birch (Gentofte Provsti)

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

2020 - 17068 - Gentofte Provsti – Møder 17-06-2020, 15:00


	Forside

