Hillerød den 12.4.2019

Referat fra Provstiudvalgsmødet 9. april 2019
Deltagere: Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard, Kirsten
Britta Aunstrup, Annemarie Lund, Jørgen Christensen
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 19.2.2019
Godkendt.
3 - Blovstrød kirke. Rapport fra kirkesyn 1.3.2019
Fra Blovstrød menighedsråd er der modtaget oversigt over opgaver vedr. syn 2019.
Af synsrapporten fremgår det, at der er problemer med jordvarmeanlægget.
Taget til efterretning.
4 - Syn Alsønderup og Tjæreby kirker m.v. 2019
Synsrapporter fra Alsønderup og Tjæreby.
Taget til efterretning.
5 - Diverse vedtægter m.v. fra Blovstrød menighedsråd
Blovstrød menighedsråd anmoder om godkendelse af:
Ny kirkegårdsvedtægt (ændringer i ordensbestemmelser)
Deling af kirkeværge opgaver og honorar:
1) Tilsynsførende for sognegård og præstebolig
2) Kirkeværge for kirke og kirkegård.
Vedtægter godkendt.
Deling af kirkeværgehonorar jf. de medsendte vedtæger godkendes.
6 - Blovstrød kirkegård reguleringsplan
Referat fra møde mellem Blovstrød menighedsråd, provst Jørgen Christensen og
kirkegårdskonsulent Birgitte Fink.
Jørgen Christensen refererede fra mødet med menighedsråd og kirkegårdskonsulent.
Provstiudvalget afventer menighedsrådets videre behandling af reguleringsplanen.
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7 - Godkendelse af nyt sognehus
Godkendelse fra Helsingør Stift vedr. nyt sognehus.
Jørgen Christensen orienterede om, at der fra byggeudvalget var varslet, at udgiften til
sogneudvidelsen stiger med 22 %.
Provstiudvalget afventer nye tal fra menighedsrådet.
8 - Præsteboligen Wedells Vænge – Præstevang sogn
Præstevang menighedsråd fremsender forslag til renovering af præsteboligen Wedells
Vænge. Ombygningen skønnes at koste kr. 3,75 mio.
Menighedsrådet har besluttet, at man ikke vil sælge boligen men i stedet istandsætte og
ombygge den. Dette er også det billigste, jf. de beregninger der er foretaget.
Den vakante stilling i Præstevang sogn kan ikke opslås, før der er en permanent bolig, eller
menighedsrådet lejer en midlertidig bolig. Det overslag, der er fremsendt på istandsættelse
og ombygning af præsteboligen, udgør kr. 3,7 millioner.
Provstiudvalget ønsker, at udgiften finansieres via Stiftsmiddellån over 15 år, hvilket svarer
til omkring kr. 275.000 om året. (247.000 + Renter). Lånet kan eventuelt afdrages hurtigere,
hvis der er økonomisk råderum til det.
Det fremsendte projekt godkendes, og ansøgning om lån fremsendes til Helsingør Stift.
Annemarie Lund deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
9 - Årsregnskab 2018 endelig
Endeligt årsregnskab for 2018 indstilles til
godkendelse:
Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Regnskab 2018, Afleveret d. 21-03-2019 14:47

Regnskab 2018, Afleveret d. 21-03-2019
Godkendt.
10 - Regnskabsinstruks PUK 2019
Ny regnskabsinstruks til underskrift.
Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor er udgået af instruksen.
Godkendt.
11 - Budget 2020
Drøftelse af den økonomiske situation:
Ny ferielov - henlæggelse af feriepengeforpligtelse (omkostning 2020)
Manglende pensionsindbetalinger (omkostning 2021)
Henlæggelse af midler til evt. ny kirke i Favrholm
Udmelding af driftsrammer for 2020
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Den nye ferielov, der træder i kraft i 2020, indebærer en forpligtelse (udgift), der samlet i
provstiet udgør omkring 3 millioner. Moderniseringsstyrelsen har forsat ikke en afklaring på,
hvordan Folkekirken skal håndterer dette.
I Hillerød provsti vil en række af menighedsrådene kunne bære udgiften via de frie midler.
De som ikke har frie midler vil få dækket udgiften via ligning.
Det hensatte beløb, til pensionsforpligtelse for tjenestemænd, er for lille, hvorfor
Kirkeministeriet har varslet en stigning i landskirkeskatten i 2021. En stigning i Allerød
kommune på kr. 400.000 i Hillerød kr. 700.000.
I 2019 mener Lillerød sogn ikke at de skal betale for Blovstrød sogns kirkebogsføring.
Regning for kirkebogsføringen sendes til Blovstrød, som betaler egen andel til Det Fælles
Kirkekontor. Blovstrød har frie midler til at dække udgiften.
I 2020 dækkes udgiften til Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor ved samme fordeling som
Provstiudvalgskassen (34% Allerød og 66 % Hillerød). Beløbet indeholdes i ligningen og
sendes direkte til Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor. Den tidligere afholdte udgift fra
sognenes kasser og ligningen til denne udgår i 2020.
De foreløbige driftsrammer godkendes således:
Driftsrammer fra 2019 + forsikringsbeløb – eventuelle korrektioner
(Gravstedskapitaler/betaling til Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor).
12 - Ansøgning om brug af frie midler Blovstrød regnskabsår 2018
Blovstrød menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 26.578 til brug for afvikling af
babysalmesang sidste halvdel af 2019.
Godkendt.
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet og for at sikre, at vi trods store udgifter
stadig har økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
13 - Ansøgning om frigivelse af frie midler 2018 - Frederiksborg Slotssogn
Frederiksborg Slotssogns menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 115.697 til en
lang række specifikke opgaver jf. ansøgning.
Godkendt.
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet, hvor store udvidelser af sognehuse,
udefra kommende udgifter og eventuel ny kirke i Favrholm i fremtiden, kræver økonomisk
ansvarlighed og tilbageholdenhed. Dette for at sikre at vi trods store udgifter stadig har
økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
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14 - Ansøgning om tilladelse til brug af anlægsmidler givet i 2019 allerede i 2018 Tjæreby- Alsønderup menighedsråd
Tjæreby-Alsønderup anmoder om godkendelse jf. nedenstående:
Menighedsrådet har i 2018 udført anlægsarbejder (arkitekthonorar) vedr. præstebolig.
Opgaverne er først bevilget udført i 2019.
Ligeledes ansøger menighedsrådet om godkendelse af overskud på anlæg jf. ansøgning
overføres til dækning af mer-udgift på nedrivning af Svends hus.
Godkendt.
Provstiudvalg gør opmærksom på, at ansøgninger om brug af anlægsmidler givet i
efterfølgende år, skal sendes inden arbejdet sættes i gang.
15 - Ansøgning om anvendelse af frie midler fra 2018 - Præstevang sogn
Præstevang sogns menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 115.865 til en række
specifikke opgaver jf. ansøgning.
Godkendt. (Computer til formanden skal afleveres til sognet, når formanden ikke besidder
formandsposten længere).
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet, hvor store udvidelser af sognehuse,
udefra kommende udgifter og eventuel ny kirke i Favrholm i fremtiden, kræver økonomisk
ansvarlighed og tilbageholdenhed. Dette for at sikre at vi trods store udgifter stadig har
økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
16 - Lillerød menighedsråd: Ansøgning om brug af frie midler 2018 m.v.
Lillerød menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 39.819. Beløbet skal anvendes til
frikøb af kopimaskine (indgået leasingaftale). Dernæst søger menighedsrådet om
godkendelse af, at anlægsmidler fra 2019 kr. 64.693 allerede er brugt i 2018. Der er i 2018
købt Elklaver, nodetavle, gulvvaskemaskine, podium til kor og bænk til kirkegården.
Disponeringen fremgår af anlægsskema.
Godkendt. Provstiudvalget gør opmærksom på, at ansøgninger om brug af anlægsmidler
givet i efterfølgende år, skal fremsendes før arbejdet sættes i gang.
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet og for at sikre, at vi trods store udgifter
stadig har økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
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17 - Ansøgning om frie midler - Den Fælles Kirkegårdsdrift
Den Fælles Kirkegårdsdrift ansøger om brug af frie midler.
De frie midler skal finansiere følgende:
2 ukrudtsbrændere
Håndbrænder
Ansættelse af en sommerfugl fra 1. maj-30. november 2019.

Det godkendes, at der bruges kr. 154.823 af de frie midler til sommerfugl og
ukrudtsbrændere.
Det godkendes, at overskud på anlæg kr. 20.302 ligeledes anvendes til delvis finansiering af
ovenstående.
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet, hvor store udvidelser af sognehuse,
udefra kommende udgifter og eventuel ny kirke i Favrholm i fremtiden, kræver økonomisk
ansvarlighed og tilbageholdenhed. Dette for at sikre at vi trods store udgifter stadig har
økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
18 - Provstiudvalgsseminar
Horsens Provsti byder provstiudvalget velkommen til en gensidig inspirationsdag.
Se vedhæftet materiale fra provsten i Horsens.
Provstiudvalget takker ja til Horsens provstis forslag for program.
Provstiudvalget lejer en bil til fælles transport. Afgang kl. 8.00 frokost i Horsens kl. 12.00
Godkendt.
19 - Menighedsrådsreferat Blovstrød 25.2.2019
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Hanne Hauberg er ny formand for menighedsrådet. Af referatet fremgår drøftelse vedr.
frostfrie vandhaner, provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at hente information i
Engholm, hvor der er etableret frostfrie vandhaner.
Taget til efterretning.
20 - Menighedsrådsreferat Engholm
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 19.2. og mødet den 13.3
Taget til efterretning.
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21 - Menighedsrådsreferat Frederiksborg Slotssogn 26.2.
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
22 - Menighedsrådsreferat Grønnevang 7.3.
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
23 - Menighedsrådsreferat Lillerød
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
24 - Menighedsrådsreferat Lynge-Uggeløse 19.3.
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
25 - Menighedsrådsreferat Nødebo-Gadevang 5.3.
Informationspunkt:
Jørgen Christensen har besøgt menighedsrådet, og det vrimler med gode ideer. Provsten
har bedt dem lægge en plan for, hvad der skal ske hvornår. Kirsten Aunstrup bemærker, at
mange af sagerne er gamle sager, som bare er blevet skubbet. Problemet med
højttaleranlægget er akut.
Taget til efterretning.
26 - Menighedsrådsreferat Nørre Herlev
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 3.1. og den 21.2.
Taget til efterretning.
27 - Menighedsrådsreferat Præstevang
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 20.2. og den 12.3.
Taget til efterretning.
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28 - Menighedsrådsreferat Skævinge-Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 20.2. og den 20.3.
Taget til efterretning.
29 - Menighedsrådsreferat Strø 17.3.2019
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
30 - Menighedsrådsreferat Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Referat fra mødet 28.2. og mødet den 26.3.
Taget til efterretning.
31 - Menighedsrådsreferat Ullerød
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 17.1. og den 19.2.
Taget til efterretning.
32 - Menighedsrådsreferat Uvelse 26.2.
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
33 - Svar vedr. forlig forpagtning af jord Tjæreby
Informationspunkt:
Der er indgået forlig i sagen vedr. forpagtet jord i Tjæreby.
Taget til efterretning.
34 - Sagsnr. 1641-11 - Nyt ventilationsanlæg i Præstevang Kirke
Informationspunkt:
Status i ventilationssag - Præstevang kirke.
Taget til efterretning.
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35 - FN-NSJ-067-2018 Afgørelse
Informationspunkt:
Afgørelse i fredningssagen Gadevang.
Taget til efterretning.
36 - Blovstrød Høring af provsten (§ 14)
Informationspunkt:
Helsingør Stift har givet tilladelse til, at Blovstrød sogn fortsætter frem til næste valg med 6
valgte medlemmer.
Taget til efterretning.
37 - Kopi af: Godkendelse af revideret projekt vedr. nyt varmeanlæg og restaurering
af kalkmalerier og det historiske inventar
Informationspunkt:
Helsingør Stift har fremsendt godkendelse af projekt vedr. Lynge Kirke.
Taget til efterretning.
38 - Kopi af: Kvittering Engholm
Informationspunkt:
Helsingør Stift har fremsendt kvittering for modtagelse af sagen vedr. ventilering/køling
af Engholm Kirke.
Taget til efterretning.
39 - Brev til F2 rådgivere februar 2019 (KM F2.: 41047)
Informationspunkt:
Provstisekretær Lone Paepke er blevet F2 rådgiver i Helsingør Stift.
Kirkeministeriet udbetaler provstiet en kompensation for opgaveløsningen.
Taget til efterretning.
40 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Spamkampagne med Ransomware
Send sikkert
Konfirmandtilmelding - ny digital løsning
TDC - selvbetjening
Ny Ferielov
Pensionsforpligtelse
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Helsingør Stift:
Konsulentrunder 2019
FLØS:
Diverse information til lønadministratorer
Forsikringsenheden:
Vejledning vedr. køretøjer
Taget til efterretning.
41 - Eventuelt
Informationspunkt:
Intet under eventuelt.
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Referat fra Tillægsdagsorden Provstiudvalgsmødet den 9.4.2019
Deltagere: Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard, Kirsten
Britta Aunstrup, Annemarie Lund, Jørgen Christensen
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Kirkegårdssyn Den Fælles Kirkegårdsdrift 2019
Der er modtaget synsrapporter fra:
Alsønderup Kirkegård
Tjæreby Kirkegård
Gadevang Kirkegård
Nødebo Kirkegård og præstegårdshave
Ullerød Kirkegård
Uvelse Kirkegård
Nørre Herlev Kirkegård og præstegårdshave
Provstiudvalget ønsker redegørelse for, hvorvidt der indhentes et samlet tilbud på kalkning
af kirkegårdsmure for alle kirkegårde i fællesskabet.
Ligeledes hvem der deltager i synet som sagkyndig.
Synsrapporter taget til efterretning.
3 - Ansøgning om brug af frie midler Blovstrød
Blovstrød menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 63.500 inkl. moms til omlægning
af sognegårdshave og forplads for sognegården.
Godkendt.
Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet og for at sikre, at vi trods store udgifter
stadig har økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
4 - Grønnevang: Ansøgning om behandling af flisegulve 5 % samt indkøb af katafalk
jf. tidligere ansøgning
Grønnevang menighedsråd ansøger om midler fra provstiet til oliebehandling af flisegulv kr.
55.000. Ligeledes bringes ønske om køb af katafalk jf. tidligere ansøgning i erindring.
Provstiudvalget godkender, at oliebehandling af gulv samt køb af katafalk finansieres via frie
midler. Provstiudvalget har følgende generelle bemærkning vedr. frie midler:
Der henstilles til, at sognene udarbejder så retvisende budgetter som muligt. Dette for at
styrke den fælles økonomiske situation i provstiet, hvor store udvidelser af sognehuse,
udefra kommende udgifter og eventuel ny kirke i Favrholm i fremtiden, kræver økonomisk
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ansvarlighed og tilbageholdenhed. Dette for at sikre at vi trods store udgifter stadig har
økonomisk råderum til kirkens liv og vækst.
5 - Ansøgning om 5% midler til udbetaling af merarbejde - Det Fælles Kirke- og
Regnskabskontor
Bestyrelsen for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor ansøger om kr. 44.730 af 5 %
midlerne til brug for udbetaling af merarbejde for 3 medarbejdere på Det Fælles Kirke- og
Regnskabskontor.
Der er givet et lån af 5 % midlerne på kr. 150.000 til likviditet. Inden årets udgang kan dette,
efter nærmere opgørelse, konverteres til "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".
Ansøgning vedr. udbetaling af merarbejde godkendes jf. ansøgning.
6 - Driftsrammer
Forslag til foreløbige driftsrammer samt oversigt over gravstedskapitaler i Hillerød provsti.
Godkendt. Driftsrammer er behandlet under punkt 11 på hoveddagsordenen.
7 - Status på udvidelsesprojektet for Ullerød kirke
Status og drøftelse vedr. Udvidelse af Ullerød kirke. Verner Bech deltager under punktets
behandling. Mødetid er fastsat til kl. 17.00
Formand for Ullerød menighedsråd, Verner Bech deltog i Provstiudvalgsmødet under dette
punkt.
I Ullerød er menighedsrådet ved at være klar til at sende projektet i udbud.
Det nuværende budget lyder på kr. 35.8 millioner inkl. moms. Det ligger 5.8 million over den
ramme, provstiudvalget har givet.
Verner Bech gennemgik, det fremlagte budget. Provstiudvalget besluttede, at
menighedsrådet skal arbejde videre med en ramme på 32,5 millioner og definere, hvad der
kan ligge indenfor denne ramme, og hvad der så må undlades. Når dette er skitseret, vil
provstiudvalget se på sagen igen.
8 - Kopi af: Afslag på nuværende projekt vedr. ombygning af kapel
Helsingør Stift har givet afslag til ombygning af nedlagt kapel i Gadevang.
Jørgen Christensen har bedt Nødebo-Gadevang menighedsråd om at skrive et dokument,
der nærmere beskriver problematikken og omfanget af opgaven vedr. kapellet. Sagen har
ikke været klart defineret, hvorfor der er opstået misforståelser hos konsulenterne.
Provstikontoret rykker for denne skrivelse.

11

9 - Kvartalsrapport 2019 januar til marts
Godkendt.
10 - Referat fra menighedsrådsmøde Blovstrød den 28.3.
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
11 - Referat af menighedsrådsmøde 22 af 4. april 2019 Grønnevang
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
12 - Referat fra menighedsrådsmøde Nørre Herlev 21.03.19
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
13 - Menighedsrådsmøde Referat Præstevang 2.4.2019
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
14 - Referat fra menighedsrådsmødet d. 21. marts Ullerød
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
15 - Referat fra møde i Kirkegårdsbestyrelsen Gørløse, Skævinge, Ll. Lyngby og Strø
kirkegårde
Informationspunkt
Referat fra mødet den 29.3.2019
Taget til efterretning.
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16 - Referat fra møde i Den fælles Kirkegårdsbestyrelse d. 13. marts 2019
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
17 - Referat fra Bestyrelsesmødet den 3.4.2019 Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
18 - Kopi af: Svar vedr. farveprøver på indblæsningsarmaturerne
Informationspunkt
Helsingør Stift har godkendt brug af messing til de kommende indblæsningsarmaturer.
Taget til efterretning.
19 - Engholmkirken 25 år
Informationspunkt
Engholmkirken fejrer 25 års fødselsdag den 13.4.2019
Taget til efterretning.
20 - Diverse informationer
Informationspunkt
Introkursus for nyansatte
Regulering af boligbidrag
Regulering af sats for boligopvarmning
Helsingør Stift ny Stiftamtmand pr. 1.4.2019
Nye Konsulenter i Helsingør Stift
Taget til efterretning.
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