
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 18. november 2020 (Jægersborg sognegård) - d. 18-11-2020 kl. 15:00
til 17:00

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

Kommende provstiudvalgsmøder:
Onsdag, 2. december 2020: Messiaskirkens menighedshus kl. 15-16 (efterfulgt af Julemøde)
Onsdag, 20. januar 2021: kl. 15-17
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, 20. 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

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat

 

Referat af 21. oktober 2020 blev godkendt og
underskrevet af de tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater af menighedsrådsmøder, indsendt til
provstiet: 
Gentofte sogn: 8. oktober 2020
Vangede sogn: 29. oktober 2020
Hellerup sogn: 20. oktober 2020
Maglegårds sogn: 29. oktober 2020
Helleruplund sogn: 25. oktober 2020 (konstituering)

Sager:

Kunst i kirkerne er afviklet med stor succes. Mange
positive tilbagemeldinger.
 
Afskedsgudstjeneste afholdt for LLR. Pigekoret
deltog med sang. Kan ses på Stiftets hjemmeside.
 
Julemødet: onsdag d. 2. december i Messiaskirken.
Indledes med sang i kirken med ca. 30 piger fra Det
Danske Pigekor. Derefter julestue i den store sal.
 
Ny arbejdsmiljørepræsentant for præsterne: Hanne



MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
Konstituering 2020-2024 - Helleruplund MR (2020 -
31757)

Bilag:
Referat MR-møde 08-10-2020, Scannet i Vangede
Kirke, Referat_2020_10_ 20, Beslutningsreferat af
Menighedsrådsmøde i Maglegårds Sogn 20201029,
Referat af 20201025 konstituering

Bang
 
Drop in Dåb vil blive afholdt i det sene forår 2021 og
5. maj afholdes fælles befrielsesgudstjeneste. Begge
arrangementer er rykket fra 2020 pga. Covid-19.
 
Pr. 1. januar starter ny præst i Messiaskirken.
Indsættelse d. 3. januar.
 
Der afholdes indstillingsmøde torsdag i Jægersborg
vedr. det ledige barselsvikariat som sognepræst.
 
De indsendte referater fra menighedsråd blev taget
til efterretning med følgende bemærkninger:
Vangede: Den nævnte syns- og skønssag vedrører
vinduer i kontorfløjen, hvor malerfirmaet har
undladt at grunde vinduerne. Entreprenøren
(tømrer) er ansvarlig for fejlen og skal oprette fejlen.
Hellerup: Ved fraflytning af embedsbolig får et sogn
ikke automatisk kr. 500.000 til renovering. Der gives
op til kr. 500.000 i anlægsbevilling, men beløbet er
sat efter at mange boliger har været beboet i +20 år
før de fraflyttes. Hellerups embedsbolig er blevet
gennemrenoveret inden for de seneste 7 år. Da
fraflytningen ikke var forudset ved budgetlægningen
vil sognet kunne ansøge om tilskud fra 5% midlerne
til det uventede renoveringsarbejde, der måtte
være.
Helleruplund menighedsråd har konstitueret sig for
den kommende kirkeår.
 
 
 

4 - Godkendelse af kirkeregnskaber 2019

PU mangler at godkende 2019-regnskaber fra
Gentofte, Hellerup, Maglegårds, Skovshoved og
Vangede.
Vedlagt er referater fra Hellerup, Maglegårds,
Skovshoved og Vangede.

Sager:
Regnskab 2019 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 39396)
Regnskab 2019 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 39396)

Bilag:
20102020133135, Menighedsråd, behandling
rev.protokollat

Provstiudvalget (PU): behandlede følgende
regnskaber og protokollater:
Gentofte: PU ser bort fra at man ikke har set
menighedsrådets behandling af protokollatet, da det
er uden særlige bemærkninger. PU godkendte
regnskabet.
Hellerup: Godkendt.
Maglegård: Det kan ikke ud fra menighedsrådets
referat ses at man har forholdt sig til
revisionsprotokollatet. PU afventer at
menighedsrådet lægger referat op på DAP, hvori
man forholder sig til revisors bemærkninger.
Vangede: Godkendt.
Skovshoved:  Godkendt.



5 - Besøg af provstirevisor, René Søeborg, PwC

 

Provstirevisor, René Søeborg fra PwC, deltog i dette
punkt.
 
Regnskab 2019:
René Søeborg fortalte at der i regnskaberne fra 2019
ikke har været alvorlige fejl eller tegn på svig i
provsti- og kirkeregnskaberne.
Alle protokollater er påført revisors bemærkning om
manglende dobbeltfuldmagt i banken. Det er ikke i
mod reglerne at have enefuldmagt understreger
han. Men det gør kirkekassen mere sårbar i forhold
til fx. svindelmails, så regnskabsfører og
menighedsråd skal være ekstra opmærksom når der
betales regninger osv.
Et par bemærkninger går igen i flere protokollater: 
- Gavekort. Undlad at give gavekort. Beløbet
betragtes som kontanter og skal indberettes til Skat.
Giv i stedet fysiske gaver/buket.
- Manglende underskrift af regnskabserklæring. Husk
at underskrive og lægge det op i Dataarkivet.
 
Regnskab 2020:
Revisor ser gerne at alt regnskabsmateriale ligger
klar i Dataarkivet pr. 31. marts, eller snarest muligt
derefter.
Inden den endelige revisionsprotokollat foreligger
sender PwC en kladde ud til regnskabsfører eller
kasserer. Det er ikke meningen at menighedsrådet
skal behandle dette dokument, men
kasserer/regnskabsfører skal blot tjekke at revisor
ikke har misforstået dele af regnskabet og at
bemærkningerne dermed er passende til regnskabet.
Derefter sender PwC det egentlige
revisionsprotokollat, senest 15. september
2021, som er dét dokument menighedsrådet skal
behandle.
 
PwC og Helsignør stift har forlænget aftalen om
revision af regnskaber med PwC i et år yderligere.

6 - 3. kvartalsrapport, Provstiudvalgskassen

 

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

Bilag:
3. kvartalsrapport PUK, 3. kvartalsrapport, projekter,
3. Kvartalsrapport 2020, PUK

Kvartalsrapporten blev godkendt. 
 
Jens Bache forlod mødet efter dette punkt for at
nå to prøveprædikener i Jægersborg kirke.



7 - Kunst i Kirker, evaluering, regnskab, ansøgning
om ekstrabevilling

Der ansøges om ekstrabevilling hos Udviklingspuljen,
kr. 20.423,35 

Sager:
Udviklingspuljen - Kunst og Kirke (2020 - 3006)
Udviklingspuljen - Kunst og Kirke (2020 - 3006)

Bilag:
Evaluering af Kunst i Kirker - 2020 (KIK),
VillabyerneanmeldelseHELSIDE, Regnskab for KIK.
Ansøgning om flere midler fra Provstiet til at dække
ekstra udgifter for KIK 2020, KunstIKirker regnskab
2020

Evalueringen viser et velorganiseret projekt
med gode besøgstal.
 
Kunst i Kirker blev afviklet tidligere på måneden. Det
var velbesøgt og flere i provstiudvalget har hørt
mange positive tilbagemeldinger fra personale og
besøgende. Provstiudvalget anerkender at der bl.a.
pga. Covid-19 har været uforudsete udgifter i fbm.
projektet og besluttede delvist at dække projektets
underskud med kr. 10.000,-
 
PU ser frem til at modtage ansøgning om KiK i 2021. I
2021 vil det i så fald forsat være som et projekt i
Udviklingspuljen. Fra 2022, hvis man fortsat ønsker
projektet som en fast tradition i provstiet, skal det
etableres som en samarbejdsaftale. I så fald vil
denne aftale skulle indgås ved Budgetsamrådet d.
17. august 2021. 

8 - Datoforslag, PU-møder 2021

 

Sager:
Lokalebooking 2018-2019 - Gentofte Provsti - div.
aftaler (2018 - 12598)

Bilag:
Datoforslag, PU-møder 2021

Ændring af datoforslag: mødet i september blev
fastlagt til torsdag d. 23. september kl. 15-17. Alle
mødedatoer for 2021 er anført øverst i dette referat.

9 - Eventuelt

 

Provstiudvalgsmiddag afholdes normalt hvert 4. år
ved afslutningen af provstiudvalgets periode. Jens
Bache foreslår at middagen rykkes til januar 2021,
således at middagen også vil markere Peter Birchs
udtrædelse af provstiudvalget, inden han indsættes
som biskop. Provstiudvalget besluttede at afholde
provstiudvalgsmiddag onsdag d. 13. januar 2021.
Middagen er uden ægtefæller.
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Annelise Brems (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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