
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 21. august 2019 (Hellerup sognegård) - d. 21-08-2019 kl. 16:00 til
18:00

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

Kommende møder i udvalget:
Onsdag 25. september kl. 15 (Maglegårds sognegård)
Onsdag 23. oktober kl. 15 (Ordrup sognegård)
Onsdag 20. november kl. 15
Onsdag 4. december kl. 16 (efterfulgt af Julemøde - Hellerup sognegård)
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat, 19. juni 2019

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Debatmøder om gudstjenesterapporter i efteråret.
Oberammergau-rejse 2020
Provstiudvalgskonference, 9. november
 
Indsendte referater fra menighedsrådene:
Maglegårds sogn, 27. maj
Hellerup sogn, 18. juni

Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
Reklamer, henvendelser mv. - Gentofte provsti og
MR (2018 - 36011)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
Oberammergau 2020 - Unitasrejse - Gentofte provsti
(2019 - 11945)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde

Bo Chen har fået nyt embede fra 1. november.
Stillingen i Hellerup er nu opslået. Det er uvist om
rollen som koordinator for gymnasie-tilbuddene
fortsat skal ligge i stillingen. Peter Birch underretter
gymnasierne når det er fastlagt hvem der skal
overtage rollen.
 
Helle Møller Jensen er udsendt i Irak til medio marts
2020 og hendes vikar er ansat.
 
Hanne Bang har studieorlov i september - november
og vikaren er ved at blive ansat.
 
Sorggrupper på skolerne i efteråret. Initiativet
støttes af præster fra provstiet. To skolelærere har
været på sorggruppeforløb. De skal hver køre en
sorggruppe sammen med en præst (Helle Hentzer og
Mette Born Djurhuus). På længere sigt er det planen
at tilbuddet udbredes til alle kommunens
skoler. Eventuelle lønudgifter i forbindelse med



Maglegårdssogn 20190527,
Provstiudvalgskonference, Referat_2019_06_18,
2003721 OAG Gentofte Provsti 26. august - Nyt
udkast 28.juni

sorggruppearbejdet må forventes dækket af
provstiets Udviklingspulje.
 
Invitation til Landemode d. 5. oktober i stiftet er på
DAP'en.
 
Oberammergau-rejse i august 2020 arrangeret af
seniorpræst v. skt. Lukasstiftelsen, Jakob Rönnow.
Passionsspillet kører kun hvert 10. år og invitationen
er bredt ud til sognene.
 
Der er udsendt invitation til menighedsrådene til 3
debatmøder i efteråret. Møderne tager
udgangspunkt i de nye rapporter om liturgi og
gudstjenester. Arrangørerne er provsterne i Kgs.
Lyngby, Rudersdal og Gentofte provstier.
 
CEO-fraud: vær opmærksom på fænomenet og
følg en sikker praksis vedr. godkendelse af faktura og
betalinger.
 
Provstiudvalgskonference d. 9. november.
Invitationen udsendes til provstiudvalget i
september.
 
De indsendte menighedsrådsreferater blev taget til
efterretning uden bemærkninger.

4 - Beslutning, PUs forslag til anlægsønsker og
samlet budget 2020

Udmelding af landskirkeskatten er forsinket.
Landskirkeskatten er indsat i budgettet som et
skønnet beløb.
Ferieforpligtelsen, der forfalder i budget 2021
foreslås opkrævet (hensat) i 2020.
Beslutning om, hvordan en evt. stigning i
landskirkeskatten, der ligger ud over det skønnede
beløb, håndteres. 

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

Bilag:
Opdateret, oversigt anlægsønsker 2020, Anlæg 2020,
Oversigt, driftrammer 2020

Landskirkeskatten er forsinket pga. den rykkede
finanslov. I den forbindelse er fristen for
provstiudvalgets godkendelse og indmelding til
kommunen af den samlede kirkelige ligning for 2020 
rykket til 8. oktober. PU vedtog at fastlægge drift og
anlægsrammer for sognene efter budgetsamrådet i
dag og efterfølgende godkende
landskirkeskatten. Provstiudvalget vedtog at
godkende den samlede kirkelig ligning, inkl.
landskirkeskatten, ved en skriftlig høring primo
oktober. En eventuel bevilling til forhøjelse af
provstiets 5%-midler i 2020 vil ved samme skriftlige
høring blive vedtaget. Beløbets størrelse til 5%-
midler afhænger af, hvor meget landskirkeskatten
bliver forhøjet.
Provstiudvalget vedtog at opkræve indefrosne
feriepenge i 2020 selvom der først i 2021 etableres
en pulje til dette i Feriefonden. Beløbet vil være et
skønnet beløb og vil ligge i provstiet. Når de faktiske
beløb kendes, vil beløbene blive udbetalt til de
enkelte sogne.
Feriepengehenlæggelsen for alle sognene forventes
at kunne dækkes af den positive
mellemregningskonto i kommunen og således ikke



påvirke kirkeskatten.
En forhøjelse af den kommunalt opkrævede
kirkeskat vil alene være begrundet i en stigning på
landskirkeskatten. 

5 - Ordrup: ansøgning om anlæg, nyt
konfirmandlokale

Prisoverslag: byggeprojektet kr. 2.870.000 +
forprojekt kr. 56.250. I alt kr. 2.926.250,-
Alle indsendte tegninger kan ses på sag nr. 2019-
25542.

Sager:
Anlæg - Ordrup kirke - nyt konfirmandlokale (2019 -
25542)

Bilag:
Ordrup Kirke og Sognegård, Ansøgning om nyt
konfirmandrum, Tegning A.01 - Situationsplan af nyt
konfirmandrum, Ordrup Kirke - Ny konfirmandstue i
Kapel og udvidelse af materielgård

Der er i år 4 konfirmandhold, som burde fordeles på
5 hold for at overholde en klassekvotient på max. 28.
Da der er undervisning 2 dage om ugen og der er to
undervisningslokaler kan en rimelig klassekvotient
ikke overholdes.
 
Byggeprojektet er ikke en anlægsønske i 2020-
budgettet.
Provstiudvalget synes at selve ideen om at udnytte
det tomme lokale og få det renoveret til daglig brug
er god. Provstiudvalget anbefaler at MR udarbejder
en grundigere behovsanalyse,
herunder at tilvejebringe en
befolkningsfremskrivning/skoleprognose og således
få overblik over det forventede antal konfirmander i
de kommende 10 år.
 
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
punkt. 

6 - Udviklingspuljen: dækning af provstidagens
underskud

Der var i budgettet afsat kr. 20.000,- til et seminar
for provstiudvalget. Dette beløb vedtog PU i stedet
at anvende til Provstidagen i februar og et eventuelt
underskud skulle dækkes via
Udviklingspuljen. Provstidagen kostede i alt kr.
36.024,14. Dermed dækker Udviklingspuljen kr.
16.024,14 af Provstidagen.

Sager:
Provstiananlyse 2018 - Kirkefondet - Gentofte provsti
(2018 - 36217)

Bilag:
Regnskab, provstidagen

Regnskabet for afvikling af provstidagen i marts blev
godkendt. Restbeløbet, ud over kr. 20.000 fra
driftbudgettet; kr. 16.024,14 dækkes, som vedtaget
på tidligere PU-møde, af Udviklingspuljen. 

7 - Maglegårds: slutregnskab, mosaikruder (5%-
midler)

Regnskab til orientering. Projektet blev billigere end
budgetteret.

Sager:
5%-ansøgning - Maglegårds - reparation af kirkens

Bevilget af 5%-midlerne (PU d. 24. oktober 2018) kr.
675.840,63
 - Samlede udgifter (jvf. regnskabet)  kr. 607.316,25
Mindre forbrugt af 5%-midlerne / overskud kr.
68.524,38
Regnskabet blev taget til efterretning.



glasmosaik (2018 - 5243)

Bilag:
04 25.06.2019 Byggeregnskab Afsluttet

8 - Esktraordinært PU-møde, vedr. vedtagelse af
budgetudmelding

Pga. udsættelsen af udmelding om
landskirkeskatten kan provstiudvalget ikke nå at
vedtage den samlede udmelding af kirkeskatten til
kommunen. Forventet ny frist er d. 8. oktober. 
Datoforslag til ekstraordinært PU-møde: 1. eller 2.
oktober. (eller evt. skriftlig høring)

Jvf. pkt. 4 vil vedtagelse af den samlede ligning ske
ved skriftlig høring i provstiudvalget primo oktober.
Den samlede ligning rapporteres til Gentofte
kommune senest 8. oktober.
Provstiudvalget ser ikke grund til at aftale et fysisk
møde, da den samlede udmelding ikke vil berøre
sognenes driftsrammer. (Driftsrammer og
anlægsrammer udmeldes som vanligt til
sognene senest 15. september).

9 - Eventuelt

 

Intet til eventuelt. 
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