Hillerød den 8. maj 2017.

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 4. maj 2017.
Afbud fra Ole Neerup
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2017
Referat fra seneste provstiudvalgsmøde.
Jens Christian Christiansen påpeger, at menighedsrådenes referater skal være mere konkrete. F.eks.
skal beløb, vedr. ansøgninger fremsendt til provstiudvalget, fremgå af menighedsrådenes referat.
Referatet fra mødet i april godkendes.
3) Sag: Syn 2017 (1935) - Strø Sogn
Synsudskrift
Taget til efterretning.
4) Sag: Syn 2017 (1939) - Uvelse Sogn
Synsudskrift
Taget til efterretning.
5) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om kr. 7.000 til en børneopera i konfirmandlængen i
Nødebo. Arrangementet er et nyt initiativ, som kan være med til at skabe tættere bånd mellem kirken
og børnefamilien i sognet - og få nye segmenter i sognet i tale.
Ansøgningen godkendes ikke. Det er ikke et arrangement, der dækkes af samarbejdsaftalen.
Sognet bør gennemgå aktivitetsbudgettet og eventuelt søge om en forøgelse af driftsrammen eller øge
egenbetalingen, såfremt der ikke er midler nok til at rumme egne enkeltstående aktivitetsønsker.
Der er tilsyneladende uklarhed om, hvad aktivitetspuljen dækker, hvorfor vedtægterne genfremsendes
til alle menighedsråd.
Ligeledes vil der blive lagt op til en evaluering af vedtægterne ved budgetsamrådet i september.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

6) Sag: Tårnur. Gørløse Kirke. (1941) – Gørløse Sogn
Gørløse menighedsråd ansøger om ca. kr. 40.000 til reparation af tårnur.
Projektet ansøges finansieret af opsparingskonto øremærket "Nyt varmeanlæg og udbedringer i
forbindelse med revner i kirkemuren". Revisionen har opfordret til, at menighedsrådet anvender
opsparingen, der har henstået i en årrække.
Ligeledes ansøges om at det igangværende projekt vedr. mobil døbefont, også finansieres via disse
opsparingsmidler.
Finansiering af de to projekter via opsparingskonto godkendes.
Før projekterne igangsættes, skal de fornødne godkendelser foreligge.
7) Sag: Ansøgning om fjernelse af alterpodiet i Alsønderup Kirke (1701) - Alsønderup Sogn
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd fremsender projekt vedr. flytbar alterskranke.
Der ansøges om kr. 230.000 af 5 % midlerne til dette projekt - jf. tidligere skrivelse.
Provstiudvalget fremsender projektet til Helsingør Stift for videre sagsbehandling.
Det godkendes, at projektet finansieres via 5 % midler, når godkendelse fra Helsingør Stift
foreligger.
8) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn
Helsingør Stift har godkendt, at der arbejdes videre med projektet. Dog forudsættes at
konsulenterklæringer kan støtte det videre arbejde.
Provstikontoret anmodes om at rykke Tjæreby-Alsønderup menighedsråd for status i sagen.
9) Sag: Ansøgning om projektfinansiering vedr. Præstevang Kirke (1915) - Præstevang Sogn
Revideret ansøgning.
Ansøgning om 5% midler kr. 110.000 til dækning af loftsrenovering. De allerede reserverede kr.
100.000 til tagrender kan dække udgiften, da dette arbejde kan vente et par år.
Dernæst ønskes reserveret i 5 % midler:
Rengøring efter ovenstående opgave kr. 25.000
Nye motorer til kirkens orgel kr. 31.250
Honorar til forberedelse af rådgiverudbud vedr. ventilationsanlæg kr. 50.000
Provstiudvalget godkendte, at de kr. 100.000, der er bevilget af 5 % midlerne til brug for tagrender, i
stedet anvendes til loftsrenovering, og beløbet hæves til kr. 110.000.
Rengøring kr. 25.000 som følge af loftsrenovering godkendes.
Nye motorer til kirkens orgel godkendes kr. 31.250.
Honorar til forberedelse af rådgiverudbud kr. 50.000 godkendes.
Dette under forudsætning af, at tidligere fremsendte 5 % ønsker er afsluttet. (Belægning Wedels
Vænge f.eks.)
Ligeledes godkendes det, at der reserveres kr. 950.000 af 5 % midlerne til kirketaget, såfremt
projektet støttes af provstiets byggesagkyndige ved provstesynet.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutning vedr. dette punkt.
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10) Sag: PUK 2017 (1816)
1. kvartal 2017.
Der har været ekstraudgifter i forbindelse med dobbelt husleje - samt afgang af medarbejder på
Det fælles Kirke- og Regnskabskontor.
Godkendt.
11) Sag: PUK 2018 (1947)
Foreløbigt budgetbidrag:
PUK, DFK/DFR, Skoletjenesten, minikonfirmandordningen, sorggruppe m.fl.
Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Budget 2018, , Bidrag budget afleveret d. 03-05-2017
11:02
Godkendt.
12) Sag: DKM - Information om indholdsbåret kommunikation til sogne (1943)
Opfølgning fra mødet med Danske Kirke- og mediecenter.
Jørgen Christensen orienterede fra mødet med Danske Kirke- og Mediecenter.
Deres hjemmeside og kalenderløsning er langt billigere end Churchdesk. Materialet fra DKM
videresendes til menighedsrådene til information.
13) Sag: Iflg. aftale - beregning af låneomlægning i Nr. Herlevs præstegård (1946) - Nørre
Herlev Sogn
Nørre Herlev menighedsråd påtænker låneomlægning og fremsender indhentet tilbud for
provstiudvalgets bemærkninger/godkendelse.
Provstiudvalget foreslår, at det nuværende lån konverteres til et stiftsmiddellån, idet renten på dette
lån kun er på 1,30 % (2018). Der betales ikke bidrag og stiftelsesomkostninger ved et stiftslån.
Såfremt ovenstående ikke kan effektueres, godkender provstiudvalget omlægning af lån med
maksimum løbetid på 20 år. Tillige bør afdragsprofil og rente undersøges ved omlægning til et 10årigt lån.
Nørre Herlev menighedsråd er velkommen til at kontakte provstikontoret vedr. ovenstående.
Orientering
14) Sag: Budget 2018 (1936)
Foreløbige driftsrammer budget 2018 er meldt ud iht. provstiudvalgsmødet den 6.4.2017
Taget til efterretning.
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15) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn
Referat og opfølgning på mødet mellem Provstiudvalget og Ullerød menighedsråd.
Provstiudvalget vil gerne informeres om byggeudvalgets nye konstituering. Ligeledes ønskes det
oplyst, hvor langt man er i processen med at finde en ekstern rådgiver, der kan styre processen for
menighedsrådet.
16) Sag: Kongevejen, buslæskur på Menighedsrådets areal (1938) – Blovstrød Sogn
Sagen er videresendt til Helsingør Stift.
Taget til efterretning.
17) På lukket dagsorden
Sager vedr. gravsteder.
Lukket møde slut.
18) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1676) - Blovstrød Sogn
Referat fra møderne 30.11 og 6.12.2016
Taget til efterretning.
19) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1937) - Blovstrød Sogn
Referat fra møderne: 26.1 -23.2 og 30.3 2017
Taget til efterretning.
20) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1872) - Grønnevang Sogn
Referat fra mødet den 6.4.2017
Taget til efterretning.
21) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn
Referat fra mødet den 18.04.2017
Provstiudvalget vil gerne have oplyst, om der ligger en udgift til dækning af vandskade.
Taget til efterretning.
22) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 5.4.2017
Taget til efterretning.

23) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn
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Referat fra mødet den 19.4.2017
Taget til efterretning.
24) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 19.4.2017
Taget til efterretning.
25) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn
Referat fra mødet den 23.03.2017 og mødet den 18.4.2017
Taget til efterretning.
26) Sag: Skoletjenesten 2017 (1905)
Referat fra bestyrelsesmødet den 4.4.2017
Taget til efterretning.
27) Sag: Ansøgning om ophængning af kirkeskib i Lille Lyngby Kirke. (1914) - Lille Lyngby
Sogn
Svar tilsendt menighedsrådet efter samtale med Helsingør Stift.
Der afventes efterfølgende input fra menighedsrådet om skibets placering.
Taget til efterretning.
28) Sag: Spørgsmål til provstiudvalget diverse større opgaver (1928) - Blovstrød Sogn
Henvendelse fra Blovstrød vedr. PU-svar.
Jørgen Christensen har deltaget i et menighedsrådsmøde efterfølgende. Dette for at forklare og
tydeliggøre forretningsgange mv. i folkekirkens struktur.
Vedr. udbudslovgivning kan Blovstrød menighedsråd kontakte Helsingør Stifts jurister.
29) Sag: Kommentarer til Klageskema vedr. miljøforhold (1945) - Alsønderup Sogn
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd har modtaget klager fra naboer til Alsønderup kirkegård vedr.
maskinstøj fra kirkegården.
Taget til efterretning.
30) Sag: Ansættelse af organistvikar i fleksjob 2- årig periode (1913)
Høring af menighedsråd
Præsterne har svaret positivt tilbage, nu afventes høring af menighedsråd.
31) Diverse informationer
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Kirkeministeriet:
Anskaffelse af ESDH-system til Kirkeministeriet, stiftsadministrationerne og provstikontorer
Regulering af sats for boligopvarmning
Bedre brugervenlighed på kirkenettet
Landsforeningen:
Forsøg med menighedsråd, der deltager i større samarbejder
Øvrige:
Folkekirkens Forsikringsenhed - nyhedsbrev
Regulering af boligbidrag
Manglende lønudbetaling til kunder i mindre andelskasser
Kirkemusikskoler Sjælland - pressemeddelelse
Taget til efterretning.
32) Eventuelt
Jens Christian Christiansen udleverede liste over, hvilke menighedsråd der ikke indsender referater
til provstiudvalget. Provstikontoret følger op.
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