
Referat fra offentligt orienteringsmøde torsdag 2. september 2021, kl. 19-21 i Virum Kirkes Sognegård 

 

Deltagere: 

Christians  Malik Tallio, Sanne Mylord Kampmann, Hans-Christian Jørgensen 

Kgs Lyngby Poul Erik Hermann, Vibeke Lentz, Jonnie Munk Boesen, Karen Hornshøj-Møller, Vibeke Falkenstjerne, 

Kirsten Schov Petersen 

Lundtofte Inger Elgaard, Axel Morgenstjerne 

Sorgenfri Ulla W Jeppesen 

Virum Uni Isenstein Nielsen, Kristian Tvilling, Eva Arentoft, Søren Ødum Nielsen, Allan Larsen, Karsten 

Andersen 

Provstiet Provst Eigil Saxe, provstisekretær Beate Frederichsen 

 

Indledte mødet med at synge fra Højskolesangbogen, nr. 353 ”Septembers himmel er så blå”. 

 

Provst Eigil Saxe (ESAX) bød velkommen på vegne af Provstiudvalget og skulle hilse fra formanden  

for Provstiudvalget, Lars Heilesen, som var forhindret, men ønskede et godt møde. 

 

Ad 1) Valg af dirigent 

 Provst Eigil Saxe blev valgt 

 

Ad 2) Valg af referent 

 Provstisekretær Beate Frederichsen blev valgt 

 

Ad 3) Redegørelse for Provstiudvalgets virksomhed 

ESAX gennemgik Provstiudvalgets virksomhed i hovedtræk. Skal der være flotte bygninger eller skal 

der mere liv i kirkerne? Det er et spørgsmål der diskuteres alle vegne, også her i provstiet. 

Provstiudvalget sætter rammerne for Menighedsrådenes økonomi. 

Det vil sige, at en plads i Provstiudvalget giver indflydelse på, hvordan pengene fordeles lokalt. 

Provstifællesskabet driver bl.a. Skoletjenesten og Suppekøkkenet. 

Provstiudvalgsmedlemmer er ikke repræsentanter for eget Menighedsråd, men er repræsentant for 

hele provstiet og skal se på, hvad der gavner provstiet bedst. 

 

Provstiet er: 

1) Økonomisk knudepunkt 

2) Omdrejningspunkt for samarbejde 

 

Ad 4) Redegørelse for Stiftsrådets virksomhed 

 ESAX gennemgik Stiftsrådets virksomhed i hovedtræk.  

Stiftsrådet sætter rammerne for dele af stiftets økonomi. Dette sker via stiftsbidraget. 

Stiftsrådsmedlemmer er repræsentanter for hele Stiftet og skal se på, hvad der gavner Stiftet bedst. 

 

Ad 5) Gennemgang af reglerne for valg til Provstiudvalg og Stiftsråd 

ESAX gennemgik reglerne med henvisning til den af Kirkeministeriet udsendte bekendtgørelse. 

 

Ad 6)  Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalget  

 ESAX gennemgik reglerne. 

Der kan vælges mellem 4 og 8 medlemmer til Provstiudvalget. Det betyder, at vi her i provstiet, med 6 

sogne, har mulighed for at få en repræsentant fra hvert sogn. Provstiudvalget anbefaler at der vælges 

6 medlemmer og så vidt muligt en fra hvert sogn. 

Hvem kan stille op? ESAX gennemgik reglerne. 

Hvordan kan man stille op? For eksempel på dette orienteringsmøde. 

Funktionsperioden er 4 år, gældende fra 1. november 2021.  



Reglerne for kandidatlister blev gennemgået og der blev orienteret om, at listen kan vælge sideordnet 

eller prioriteret opstilling, og der kan indgås listeforund, hvis der anmeldes flere lister. 

 

Der skal også vælges en præsterepræsentant. Denne skal vælges blandt de fastansatte præster.  

 

Der skal vælges en repræsentant til Stiftsrådet blandt de læge medlemmer. 

 

Der skal vælges en valgbestyrelse. 

 

Kandidatlister skal indleveres senest den 13. september 2021, kl. 16.00. 

 

Valg af stedfortrædere skal ske senest 1. november 2021. 

 

Indkommer der mere end 1 liste, skal der være afstemningsvalg. Reglerne for dette blev gennemgået. 

Valg skal finde sted senest 18. oktober 2021. Stemmerne optælles 19. oktober 2021. Resultatet 

indføres i Provstiudvalgets referat og offentliggøres senest den 26. oktober 2021.  

 

Budgetsamrådet ønskede at vælge en fra hvert sogn. Men da Taarbæk havde meddelt, at de ikke 

stiller med nogen kandidat til Provstiudvalget, besluttede Budgetsamrådet, at antallet af 

provstiudvalgsmedlemmer skal være 5 personer i den nye 4-årige funktionsperiode 2021-2025.  

 

Ad 7) Valg af valgbestyrelse 

 Der blev valgt følgende 3 personer: 

 Hans-Christian Jørgensen, Christians 

Uni Isenstein Nielsen, Virum 

Axel Morgenstjerne, Lundtofte 

 

Valgbestyrelsen konstituerede sig og valgte til formand Hans-Christian Jørgensen, Nybrovej 225, 2800 

Kgs Lyngby, tlf. 93 92 63 13. Mailadresse: hcj@post4.tele.dk. Provsten er sekretær for valgbestyrelsen. 

 

Kandidatlister skal indleveres på provstikontoret. 

 

Ad 8) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til 

Provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til Stiftsråd. 

 

Der blev på mødet udarbejdet en kandidatliste med 5 personer og 5 stedfortrædere.  

Kandidaterne er opstillet i sideordnet rækkefølge. Kandidatliste blev afleveret på mødet. 

 

Den nuværende præsterepræsentant Kristian Tvilling stiller op med Julie Goldschmidt som 

stedfortræder. Kandidatliste blev afleveret på mødet. 

 

Søren Ødum Nielsen stiller op som repræsentant til Stiftsrådet. Kandidatliste blev afleveret på mødet. 

 

Ad 9 Eventuelt 

Søren Ødum Nielsen vil gerne, at provstiets MR inviterer ham til MR-møder, for at han kan orientere 

om, hvad der sker i Stiftsrådet. Ny biskop og dermed nye prioriteringer gør denne kontakt med og til 

menighedsrådene aktuel og ønskværdig. 

 

 

8. september 2021/Referent provstisekretær Beate Frederichsen 

 

mailto:hcj@post4.tele.dk

