
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 23. oktober (Ordrup sognegård) - d. 23-10-2019 kl. 15:00 til 17:00

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

Kommende møder i provstiudvalget:
Onsdag 20. november kl. 15 (Helleruplund sognegård)
Onsdag 4. december kl. 16 (efterfulgt af Julemøde - Hellerup sognegård)
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt inkl. det indskudte punkt
11 og de eftersendte bilag til dette.

2 - Godkendelse af referat 25. september 2019

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Referater sendt til provstiet:
Vangede sogn, 21. maj 2019 (overset af MH)
Jægersborg sogn, 20. august 2019
Jægersborg sogn, 16. september 2019
Ordrup sogn, 18. september 2019
Hellerup sogn, 24. september 2019
Vangede sogn, 25. september 2019
Maglegårds sogn, 26. september 2019
Helleruplund sogn, 1. oktober 2019
Skovshoved sogn, 8. oktober 2019
Gentofte sogn, 9. oktober 2019

Sager:
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)
MR-mødereferater - Skovshoved sogn (2018 - 7774)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Vangede sogn (2018 - 29681)
MR-mødereferater - Maglegårds sogn (2018 - 36335)

Det 2. fyraftensmøde, hvor menighedsråd og
præster drøftede Dåb og Nadver, er afholdt. Igen et
godt fremmøde. Sidste møde er i Holte kirke d. 21.
november. Formen virker god: borddiskussioner og
oplæg af Jørgen Demant.
Hellerup MR har enstemmigt indstillet en
præstekandidat til den ledige stilling.
Fællesgudstjeneste, markering af 75-årsdagen for
Danmarks befrielse d. 5. maj 2020 kl. 20 i
Messiaskirken. Arbejdsudvalget ønsker at involvere
de frivillige kor i provstiet.
Drop in dåb i 2020: dato ikke fastlagt, nok starten af
marts. Den ventes afholdt i Gentofte kirke.
 
Jens Bache har sendt en rykker til kirkeministeriet
med ønsket om at kunne logge på F2-Touch med
NemID og ikke kun et langt kodeord, der jævnligt skal
skiftes.
 
Referaterne blev taget til efterretning med følgende
bemærkninger:
Gentofte MR og revisor burde have afklaret
tvivlsspørgsmål inden den endelige



MR-mødereferater - Jægersborg sogn (2018 - 8036)

Bilag:
201906041007, Referat af MRmøde 20191001 -
endeligt, Referat af menighedsrådsmøde 18.09.2019
Ordrup, Referat MR-møde 09-10-2019,
Menighedsrådsmøde 2019-10-08 referat,
Referat_2019_09_24, DOC, Beslutningsreferat af
Menighedsrådsmøde i Maglegårds Sogn 20190926,
protokol 16.09.19, protokol 20.08.19

revisionsprotokollat.
Vangedes referater er fortsat svære at forstå for 3.
part.
 

 
 
 

4 - Kirkeregnskaber 2018 til godkendelse

Regnskaberne kan ses i deres helhed på DAP'en i
Dataarkivet. 

Sager:
Regnskab 2018 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 10812)
Regnskab 2018 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 10812)
Regnskab 2018 - kirkekasser - Gentofte provsti (2019
- 10812)

Bilag:
Protokoller til sogne i Gentofte Provsti vedr
årsregnskab 2018, Sognenes behandling af
revisionsprotokollat og påtegning, Oversigt,
kirkekasserne regnskab 2018

Følgende regnskaber blev ikke godkendt:
Dyssegård: revisionsprotokollat var ikke tilgængeligt
ved seneste menighedsrådsmøde. PU afventer MRs
behandling af revisionsprotokollatet.
Hellerup: revisionsprotokollat var ikke tilgængeligt
ved seneste menighedsrådsmøde. PU afventer MRs
behandling af revisionsprotokollatet.
Skovshoved: PU beder MR om at udarbejde en
regnskabsinstruks. PU afventer dette inden PU kan
godkende regnskabet.
Vangede: revisionsprotokollat var ikke tilgængeligt
ved seneste menighedsrådsmøde. PU afventer MRs
behandling af revisionsprotokollatet.
 
Følgende regnskaber blev godkendt af
provstiudvalget:
Gentofte: Har gjort fint rede for revisors
bemærkning. PU godkender regnskabet.
Helleruplund: Ingen særskilte revisorbemærkninger.
PU godkender regnskabet.
Jægersborg: MR har underskrevet protokollat fra
forrige år. PU godkender regnskabet.
Maglegårds: MR arbejder i 2019 på udligning af
negative frie midler. PU godkender regnskabet.
Ordrup: Ingen særskilte revisorbemærkninger. PU
godkender regnskabet.
 
Alle kirkekasser har, ud over de særskilte
bemærkninger, fået bemærkning fra revisionen vedr.
manglende funktionsadskillelse samt enefuldmagt til
banken. Revisor er opmærksom på at begge dele er
vanskelige at undgå i en lille organisation som en
sognekirke, men er forpligtet til at anføre det i
revisionen.
Provstiudvalget bemærker i øvrigt at en
regnskabserklæring underskrevet af alle rådets
medlemmer er et væsentligt dokument for revisor og
at menighedsrådene bør følge revisors krav om
dette, selv om det ikke kræves fra kirkeministeriets
side.
 



 

5 - Udviklingspuljen, ansøgning om tilskud til
demenscafé

 

Sager:
Udviklingspuljen 2019 - Gentofte provsti (2019 -
6410)

Bilag:
Ansøgning til Gentofte provsti puljemidler til nyt
projekter v, Mandagscafe for mennesker med
demens og deres pårørende

Laust Sørensen, kasserer i Maglegårds sogn
og bestyrelsesmedlem i Alzheimerforeningen
er initiativtager. Messiaskirken udlåner lokaler til
arrangementerne, men er ellers ikke direkte
involveret. 
Provstiudvalget ser positivt på projektet, da cafeen
bl.a. vil afhjælpe den følelse af isolation, som mange
demente oplever. Provstiudvalget noterer sig at
cafeen er for alle borgere med demens i provstiet og
dermed er til bred nytte. Erfaringerne fra projektet
stilles efterfølgende til rådighed for de øvrige sogne.
Projektet bevilget kr. 11.000,- i 2019
(engangsbevilling)
 
Marianne Telling og Peter Birch vendte muligheden
for at invitere Laust Sørensen til et provstikonvent og
lade ham fortælle om demensarbejdet, da præsterne
har flere henvendelse fra demenspårørende eller
demente selv.

6 - Udviklingspuljen, ansøgning, markering af
75årsdagen for befrielsen, kr. 25.000,-

 

Sager:
Udviklingspuljen 2019 - Gentofte provsti (2019 -
6410)

Bilag:
Ansøgning, støtte til befrielsesgudstjeneste 75 år, kr.
25.000

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen. Kr.
25.000,- da det er et arrangement, der samler hele
provstiet.
 
Peter Birch deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

7 - Udviklingspuljen, ansøgning, Drop-in dåb 2020

 

Sager:
Udviklingspuljen 2019 - Gentofte provsti (2019 -
6410)

Bilag:
ANSØGNING drop-in dåb 2020

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen, kr.
35.000,- da det var meget vellykket sidste gang
provstiets præster lavede noget lignende. Der kan
evt. komme en ekstra ansøgning vedr. busreklame til
Drop-in Dåben.
 
Peter Birch deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

8 - Udvilkingspuljen, evaluering Sang i
konfirmationen

 

God evaluering. Provstiudvalget noterer sig at
projektet var vellykket og eventuelt kan anvendes til
andre konfirmandhold.
Marianne Telling og Peter Birch tager projektet med



Sager:
Udviklingspuljen 2019 - Gentofte provsti (2019 -
6410)

Bilag:
Evaluering af projekt Sangglæde i konfirmationen 2

videre til provstikonventet.

9 - Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.:
71065)

 

Sager:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (2019 - 31396)

Bilag:
1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2. Cirkulære
om orienteringsmøde og valgforsamling, 3.
Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over
cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Høringsforslaget indeholder bl.a.:
- ændringer vedr. valgformen og der tages
udgangspunkt i at der som regel er aftalevalg og
ikke afstemningsvalg. 
- der afholdes et orienteringsmøde om valg til
menighedsråd 12. maj 2020, samme dag i alle sogne.
Det årlige menighedsmøde skal afvikles sammen
med orienteringsmødet.
- valgforsamling, 15. september i alle sogne. Man
skal sikre sig at dem, der er tilstede har valgret, dvs.
at menighedsrådet skal rekvirere en valgliste (kan
købes af kirkeministeriet, ca. 1. kr. pr.
stemmeberettiget).
- Efter en valgforsamling er afholdt kan en gruppe,
der mener sig forbigået, stadig udløse et
afstemningsvalg, der i givet fald afholdes 17.
november.
 
PU drøftede detaljerne, primært vedr. kontrol af
deltagernes stemmeret ved valgforsamlingen. PU
mener det er væsentligt at man kan kontrollere at
alle er stemmeberettiget, men synes at det som
regel vil være for omfattende med en fuld liste over
alle stemmeberettigede. Listen kan evt. først komme
i spil når man ved at der bliver et afstemningsvalg.
PU bemærker at høringsforslaget er tænkt som en
forsimpling og tilpasset virkeligheden, hvor der
oftest er aftalevalg. Trods dette lægges der op til en
tung, bureaukratisk fremgangsmåde.
Jens Bache og Peter Birch blev bemyndiget til at
skrive et udkast til høringssvar på vegne af PU. Deres
udkast vil blive sendt til skriftlig høring i PU i starten
af november, således at besvarelsen kan nå
Kirkeministeriet inden fristen d. 13. november 2019.

10 - Orientering, skriftlig høring om kirkelig lingning
2020

Vedhæftede bilag (høringsbrev) blev enstemmigt
godkendt af provstiudvalget ved skriftlig høring,
ultimo september. 

Sager:
Skriftlig høring - kirkelig ligning 2020 - Gentofte

Taget til efterretning. 



provstiudvalg (2019 - 30233)

Bilag:
Skriftlig høring, provstiudvalget, frist fredag morgen
d. 4. oktober 2020

11 - Ordrup kirketag: anlægsregnskab, overførsel af
overskud

Finansiering af 2. etape i 2020 forudsætter at
overskuddet fra 1. etape, kr. 302.089, anvendes til 2.
etape. 
Dette punkts bilag er eftersendt og indskudt efter
udsendelse af dagsorden.

Sager:
Anlæg - Ordrup kirke - nyt skiffertag (2018 - 6175)

Bilag:
Tagudskiftning Ordrup Kirke, Regnskab for etape 1 af
tagudskiftningen, Byggeregnskab, afsluttende for nyt
tag på kirken 27.08.19.

Anlægsregnskab blev taget til efterretning
og menighedsrådets ønsket om at overføre
overskuddet fra 1. etape til 2. etape blev godkendt. 

12 - Eventuelt

 

Biskoppen har 25 års jubilæum og fejres
palmesøndag 2020 kl. 14.
Biskoppen har afskedsgudstjeneste 14. november
2020, samtidig med at der afholdes Landemode. 
Bispevielse 31. januar 2021.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Egil Rindorf

Gert Jørgensen Jens Bache (Gentofte Provstiudvalg)

Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg) Per Rinck-Henriksen

Peter Birch (Gentofte Provsti) Steen Borup-Nielsen
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