
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 16. juni 2021 (Dyssegård) - d. 16-06-2021 kl. 15:00 til 17:00

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

Kommende provstiudvalgsmøder:
Onsdag, 18. august 2021: kl. 16.30-18.30 (efterfulgt af Budgetsamråd og evt. offentligt møde om valg til
provstiudvalg i Hellerup sognegård)
Torsdag, 23. september 2021: kl. 15-17
Tirsdag, 12. 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 med følgende
bemærkninger: punkt 5 på dagsordenen, ang.
anlægsansøgning fra Ordrup sogn, er blevet tilføjet i
dag. Ansøgningen er indsendt i tide.
Provstisekretariatet beklager forsinkelsen. 

2 - Godkendelse af referat, 26. maj 2021

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Menighedsrådsreferater indsendt til provstiet:
Maglegårds sogn: 27. maj 2021
Dyssegård sogn: 2. juni 2021
Vangede sogn: 27. juni 2021

Sager:
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)

Bilag:
Beslutningsreferat af Menighedsrådsmøde i
Maglegårds Sogn 20210527, Referat MR møde 02 06
2021, 27.05.21

Yvonne Alstrup er blevet indsat ved festgudstjeneste
og reception og har været rundt i alle kirker til en
kort introduktion til sogn og kirke.
Der afholdes snarest MUS med præster og ansatte i
skoletjenesten.
Der er sommerkonvent for alle præster i næste uge.
Gymnasietilbud er på vej ind i Skoletjenestens regi
og bestyrelse og provst arbejder på at få normering
af stillinger tilpasset.
 
Menighedsrådsreferater:
Provstiudvalget tog de indsendte referater til
efterretning med følgende kommentarer:
Dyssegård efterlyser en mere tilgængelig tilgang til
GDPR-reglerne i stedet for de 70 siders jurasprog,
der er udsendt af Landsforeningen af Menighedsråd
(LM). Provstisekretariatet undersøger hos LM, om



der findes en kortere version af reglerne.
 

4 - Anlægsønsker 2022, samlet liste

Alle bugdetbidrag kan ses på DAP i Dataarkivet -
Budget, provstiudvalg. Anlægsønsker fremgår i
Regnskabsbilag 7.

Sager:
Anlægsønsker til budget 2022 - Gentofte provsti
(2021 - 12419)

Bilag:
Oversigt, anlægsønsker 2022

Møde med provstiarkitekt:
Da hverken Yvonne Alstrup eller Jens Bache har
deltaget i provstesyn og dermed kender de enkelte
bygningers tilstand, har de afholdt møde med
provstiarkitekt Gitte Hoff. Gitte Hoff ønsker at se på
tagene på de to embedsboliger, Vangede Bygade 132
og Byledet 6 og har ved provstesyn i 2018 anmærket
at taget på C.V.E. Knuths Vej 6 er originalt tag og
dermed slidt.
 
Bemærkninger til bilaget med anlægsønsker:
- Korrektion til bilagets sidste kolonne: der er givet
bevilling kr. 566.667 til Vangedes afdrag på stiftlån,
som ikke fremgår i kolonnen.
- Gentofte har i anlægsønsker angivet forkert beløb
for det samlede anlæg vedr. sognegårdstilbygning.
Beløbet skulle være kr. 12 mio.
- Der var usikkerhed om, hvorvidt det resterende
beløb til tagrenovering på Messiaskirken (kr. 2,4
mio.) var sat til bevilling i 2022 eller blot skal indgå i
prioriteringen på lige fod med de øvrige ønsker.
 
Forslag til ændring af anlægsprioritering:
- Når en præst fraflytter en embedsbolig, hvor der
ikke er foretaget renovering i en lang årrække, er det
kotyme at sognet bevilges kr. 500.000 til
boligrenovering via anlægsmidlerne. I visse år vil der
være flere fraflytninger og denne bevilling kan altså
dræne årets anlægsmidler og således bevirke, at
anlægsønsker nedprioriteres. For at undgå dette blev
det foreslået at fraflytnings-bevillingen tages via 5%-
midlerne i stedet. 5%-midler kan imidlertid kun
anvendes til uforudsete forhold.
- Forslag om at anlægsønsker behandles og
prioriteres i PU inden den endelige godkendelse af
prioritering af anlægsønsker foretages på august-
mødet. Godkendelsen i august ligger lige inden
budgetsamrådet, og der er derfor ikke mulighed for
at lave store ændringer i prioriteringen så sent.
Forslagene tages op igen på et senere PU-møde.

5 - Ordrup: overførsel af anlægsmidler til nyt anlæg:
maling v. kirkevinduer

Forventet overskud fra anlægget, renovering
af kirkens forplads, kr. 152.000,- anmodes om
overført til nyt anlæg: maling af jernrammer v.
kirkens vinduer og døre. Anlægget er ikke tidligere
blevet behandlet af provstiudvalget. 

Ansøgningen består af to elementer:
1) Anmodning om tilladelse til at igangsætte
anlægget på kirkepladsen.
Emnet blev ikke behandlet særskilt på mødet.
Udskiftning af belægning på kirkepladsen skal ikke
godkendes i stiftet, da der alene er tale om at den
nuværende belægnings skiftes med samme
materiale og på samme areal. Da provstiudvalget har



Sager:
Gentofte Provsti - Byggesag - Ordrup Kirke - Ordrup
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser (2021 - 16911)

Bilag:
Ansøgning, overførsel af anlægsmidler til nyt anlæg,
udvendig maling kirkevinduer, Notat fra arkitekt,
tilbud på kirkeplads, Notat fra arkitekt, tilbud på
maling, v. kirkens vinduer og dør

godkendt finansieringen kan anlægsarbejdet dermed
igangsættes.
 
2) Anmodning om at overføre forventet overskud
fra ovennævnte anlæg til nyt anlæg: maling af
vinduesrammer, dør mv. ved kirken.
Provstiudvalget er ikke tidligere blevet præsenteret
for dette anlægsønske. Anlægsønsket blev afslået
med følgende begrundelse: dels vurderer man at
arbejdet hører under almindelig vedligehold, og at
midlerne derfor bør findes over driftbevillingen. Dels
er der en lang række andre anlægsønsker i kø fra
sognenes budgetbidrag, og PU kan ikke lade denne
nye anmodning komme uden om de andre ønsker.
 
Annelise Brems deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

6 - Udkast til budget, PUK 2022

I forhold til det foreløbige budget er følgende
ændringer:
- forøgelse af bevilling til Skoletjeneste i fbm.
Gymnasietilbud
- forøgelse af Regnskabskontorets bevilling i fbm.
Gentofte sogns indtrædelse

Sager:
Budget 2022 - PUK (2021 - 8171)

Bilag:
Budgetudkast PUK 2022, PU d. 16. juni 2021

Provstiudvalget tog budgetændringen til efterretning
og afventer endelig budget til godkendelse i
efteråret. I det endelige budget 2022 skal der tages
højde for øgede lønudgifter i regnskabskontoret
(GPR) efter at Gentofte har tiltrådt ordningen
samt (endnu ikke udmeldte) lønreguleringer.

7 - Invitation, festgudstjeneste i Stiftet

 

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

Bilag:
Invitation til festgudstjeneste den 29. august 2021
Gentofte PUV

Næstformand Steen Borup-Nielsen blev udpeget til
at deltage p.v.a. provstiudvalget til festgudstjenesten
i Helsingør Stift d. 29. august. Fra udvalget deltager
også Yvonne Alstrup og Jens Bache. 

8 - Eventuelt

 

Intet. 
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Egil Rindorf

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

Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)

Ulrich Broen Thostrup (Gentofte
Provstiudvalg)

Yvonne Alstrup (Gentofte Provsti)
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