Referat fra Provstiudvalgsmødet d. 11-10-2018 Hillerød provsti
Deltagere: Jørgen Christensen, Ole Birger Neerup, Anette Sonne Puggaard, Jens Christian
Christiansen, Annemarie Lund, Kirsten Britta Aunstrup
Mødepunkt:
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 23.08.2018
Provstiudvalgsmøde 23. august 2018.
Godkendt.
3 - Kirkegårdsvedtægt - Den Fælles Kirkegårdsdrift
Vedtægt til godkendelse.
Jens Christian Christiansen påpeger en række punkter i vedtægten, som ikke er
fyldestgørende og noget er forkert jf. lovgivning.
Provstikontoret retter, på denne baggrund, henvendelse til kirkegårdsbestyrelsen for
tilpasning/opklaring.
4 - Budget 2019
Budgetmateriale udfærdiget efter budgetsamråd godkendes.
Allerød kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
5 - 5 % Ansøgninger jf. opfølgning på budgetsamråd - Blovstrød
Blovstrød menighedsråd ansøger om:
5 % midler til arbejdsmiljø betinget udstyr kr. 36.123
5 % midler til rottebekæmpelse kr. 12.938
5 % midler til indretning af nyt præstekontor kr. 50.000 jf. budgetsamråd den 4.9.2018
Brug af frie midler kr. 60.000 til ny printer/kopimaskine jf. budgetsamråd den 4.9.2018
Ovenstående 5 % ansøgninger godkendes.
Brug af frie midler kr. 60.000 til kopimaskine godkendes.
6 - Ansøgning fra Grønnevang kirke
Grønnevang menighedsråd ansøger om en særbevilling (5%) på kr. 60.000 til dækning af
en forundersøgelse af luftcirkulation/køling af kirkerummet.
Jens Christian Christiansen efterlyser følgende information:
At selve det ansøgte beløb fremgår af menighedsrådets referat samt oplysning om, på
hvilket grundlag beløbet er fremkommet.
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Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen, men ønsker ovenstående information før
stillingtagen.
7 - Ansøgning om 5% midler til Provstiudvalget - Lynge-Uggeløse
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om kr. 18.821 af 5 % midlerne til dækning af
udgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere. (Feriepenge).
Det skal påvises, at ansøgningen har været behandlet på et menighedsrådsmøde.
Tilbagesendes til fornyet behandling i menighedsrådet.
8 - Ansøgning til Provstiudvalget om 5% midler til Sikringsskabe i Lynge og Uggeløse
kirker
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om kr. 50.000 til nye sikringsskabe jf.
budgetsamrådet den 4.9.2018.
Godkendt.
9 - Ansøgning om 5% midler til indkøb af traktor med fejemaskine og sneblad til
Lynge Kirke
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om 5 % midler kr. 35.000 til ny traktor med fejeblad
og sneblad.
Tilbagesendes til fornyet behandling i menighedsrådet.
Provstiudvalget beder menighedsrådet om at overveje, om beløbet kan afholdes indenfor
driftsrammen. (Der fremgår et mindreforbrug på kvartalsrapporten for 1. halvår.)
I 2019 er der bevilget et større beløb til traktor, hvorfor det ønskes oplyst om der er
sammenfald i ønskerne.
10 - Ansøgning om 5% midler til renovering af Urskive på Uggeløse Kirke
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om kr. 50.000 af 5 % midlerne til forhøjelse af
anlægsbevillingen vedr. reparation af urskive på Uggeløse kirke jf. budgetsamrådet den
4.9.2018.
Godkendt.
11 - 5 % Ansøgning fra Strø menighedsråd vedr. gravstenssikring og katafalk
Strø menighedsråd ansøger om kr. 50.000 til sikring af gravsten på Strø kirkegård.
Ligeledes ansøges om kr. 45.000 til indkøb af elektrisk katafalk.
Ansøgning afslået. Der er ikke flere 5 % midler. Ny ansøgning kan sendes i 2019.
Jørgen Christensen skriver til de to fælles kirkegårdsbestyrelser vedr. sikring af gravstene
og retningslinjer herfor.
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12 - Grønnevang: Ansøgning om brug af ikkeforbrugte midler fra 2017
Grønnevang menighedsråd fremsender tilbud vedr. nyt lydanlæg bevilget via frie midler.
Godkendt.
13 - Ansøgning om ændret brug af frie midler
Uvelse menighedsråd ansøger om ændret brug af frie midler:
Kr. 17.945 ansøges anvendt til nye fyrfadslysholdere i stedet for til spot i præsteboligen
(dækkes via anlægsbudget i 2019) samt rest til afskedsreception m.v. i forbindelse med
præsteskift.
Ansøgning om at kr. 17.945 anvendes til fyrfadslysholdere i kirken, da spot til præstegården
dækkes via anlægsbevilling godkendes.
14 - Slotssognet, overskud vedr. anlægsprojekter - ansøgning om anden anvendelse
Frederiksborg Slotssogn ønsker at overføre overskud på anlægsarbejder kr. 30.295 jf.
medsendte til finansiering af tagrenovering m.v. på sognegården.
Godkendt.
Jørgen Christensen deltog ikke i punktets beslutning.
15 - Status sognehus - Hillerød kirke
Møde afholdt den 4.9.
Der er fremdrift i tingene.
Der er dog udfordringer med projektet i forhold til budget.
Der skal ske en drøftelse mellem menighedsråd og provstiudvalg omkring projektets indhold
kontra den økonomiske ramme. Den oprindelig budgetramme lyder på kr. 24.000.000.
16 - Anlæg - Engholmkirken forhåndsorientering vedr. overskridelse af
anlægsbevilling - sokkelarbejder
Forhåndsorientering fra Engholm menighedsråd vedr. problemer omkring renovering af
facaderne.
Forhåndsorientering taget til efterretning. Det formodes, at overskridelsen kan dækkes ind
via besparelser på andre anlægsopgaver.
17 - Møde med Krogh Hansens Tegnestue – Status altertavle, varmeanlæg m.v. Lynge
Kirke
Status fra møde.
Der er lovet fremdrift i sagen.
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18 - Ny skade - anmeldelse - Taget Sognegården
Nyt uheld vedr. sognegården. Entreprenør har skåret et varmerør over med efterfølgende
vandskade til følge.
Taget til efterretning.
19 - FN-NSJ-067-2018 Høring - Nødebo-Gadevang
Høring af provstiudvalg.
Provstiudvalget har ingen indvendinger.
20 - Vedr. ventilationsprojektets videreførelse
Status vedr. ventilationsanlæg i Præstevang.
Problemer med rådgivningen vedr. ventilationsprojekt i Præstevang.
Taget til efterretning.
21 - Input vedr. alterskranke Alsønderup
Status og nyt input vedr. alterskranke
Nyt udkast til alterskranke behandles på menighedsrådsmøde den 4.10.
Provstiudvalget afventer svar fra menighedsrådets behandling før sagen sendes videre til
Helsingør Stift. Jørgen Christensen har været til møde med menighedsrådet omkring alle
sognets anlægsopgaver/byggesager.
22 - Hillerød Provsti - udkast til protokoller 2017
Der er modtaget udkast til revisionsprotokollater for sognene. Endelige protokollater kan ses
i Dataarkivet.
Der er bemærkninger, i regnskaber med negative frie midler. Revisor ønsker, at der skal
udarbejdes en plan for udligning.
Provstiudvalget noterer sig dette ved næste års budgetlægning.
Funktionsadskillelse er et fokuspunkt i alle protokoller.
Provstikontoret undersøger, hvilke muligheder der findes i eksisterende bankordninger for at
styrke sikkerheden.
23 - Revisionsprotokollat PUK 2017
Revisionsprotokollat for Hillerød Provsti 2017 til underskrift.
Der er ingen bemærkninger i protokollen.
Protokollatet godkendes og underskrives.
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24 - Svar til Hillerød Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 2. kvartal 2018
Helsingør Stift godkender 2. kvartal 2018 - PUK med flere.
Status regnskab pr. 31.8.2018
Taget til efterretning.
25 - Invitation til provstiudvalgskonference den 3. november
Indbydelse til konference den 3.11.2018
Der er ingen provstiudvalgsmedlemmer, der har mulighed for at deltage.
26 - Referat fra menighedsrådsmøder i Blovstrød
Informationspunkt:
Referat fra 30.8. og 27.9.
Taget til efterretning.
Personalesager skal ikke fremgå af et åbent referat fra et menighedsrådsmøde.
27 - Referat fra menighedsrådsmøder i Engholm
Informationspunkt:
Referat fra 22.8 og 18.9.
Taget til efterretning.
28 - Referat fra menighedsrådsmøde i Frederiksborg Slotssogn
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 28.8
Taget til efterretning.
29 - Referat fra menighedsrådsmøde i Grønnevang kirke
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 16.8 og 20.9.
Taget til efterretning.
30 - Referat fra menighedsrådsmøde i Hillerød Kirke
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 21.8. og 18.9.
Taget til efterretning.
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31 - Referat fra menighedsrådsmøder m.v. i Lillerød
Informationspunkt:
Referat fra valgbestyrelsesmøde 6.8.
Menighedsmøde den 11.9.
Menighedsrådsmøde den 26.9.
Taget til efterretning.
Drøftelse vedr. omkostningsfrie begravelser. (Gravstedskulturen skal bevares).
Et punkt til drøftelse i hele provstiet på et formandsmøde.
32 - Referat fra menighedsrådsmøde i Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 4.9.
Det bemærkes, at der fortsat mangler kontorplads til nyansat sognepræst 50%.
Taget til efterretning.
33 - Referat fra menighedsrådsmøde i Nr. Herlev
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 16.8.
Taget til efterretning.
34 - Referat fra menighedsrådsmøde i Præstevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 20.9.
Taget til efterretning.
35 - Referat fra menighedsrådsmøde i Skævinge-Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 12.9.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget ønsker svar på, hvad der sker mht. radonmåling og udbedring af det høje
niveau. Ligeledes om rådgiver vedr. ombygningen kan gøres ansvarlig.
36 - Referat fra menighedsrådsmøde i Strø
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 29.8.
Taget til efterretning.
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37 - Referat af menighedsrådsmøde i Tjæreby-Alsønderup
Taget til efterretning.
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 14.8. og 12.9.
Taget til efterretning.
38 - Referat fra menighedsrådsmødet i Ullerød
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 18.9.
Taget til efterretning.
39 - Referat fra menighedsrådsmøde i Uvelse
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 11.9.
Taget til efterretning.
Det anbefales, at ventilation som foreslået ved radonundersøgelsen etableres i forbindelse
med præsteskift.
40 - Referat fra Den Fælles Kirkegårdsdrift
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 22.8.
Taget til efterretning.
41 - Referat fra Skoletjenestes repræsentantskabsmøde den 30. aug. 2018
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
42 - Kvartalsrapport Engholm
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbrug på kr. 84.400.
Taget til efterretning.
43 - Kvartalsrapport Slotskirken
Informationspunkt:
1.1. 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbug på kr. 88.400.
Taget til efterretning.
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44 - Kvartalsrapport Hillerød
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et merforbrug på kr. 36.800.
Taget til efterretning.
45 - Kvartalsrapport Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbrug på kr. 214.400.
Taget til efterretning.
46 - Kvartalsrapport Præstevang
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbrug på kr. 66.400.
Taget til efterretning.
47 - Kvartalsrapport Uvelse
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbrug på kr. 50.500.
Taget til efterretning.
48 - Kvartalsrapport Den Fælles Kirkegårdsdrift
Informationspunkt:
1.1. - 30.6.
Sager:
Kvartalsrapporten udviser et mindreforbrug på kr. 208.500.
Taget til efterretning.
49 - Status kirkegårdsmur Alsønderup
Informationspunkt:
Kvittering fra Helsingør Stift.
Der arbejdes på et stademøde.
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50 - Indbydelse til minikonference i Hillerød Provsti
Informationspunkt:
Sager:
Minikonference 2018 (2018 - 6046)
Taget til efterretning.
51 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Sådan deler menighedsrådet fortrolige dokumenter
En hjælp til rekruttering af medarbejdere
Folkekirkens digitaliseringskonference
Teknisk opdatering vedr. kirkegårdstakster
APV for præster
Præsters psykiske arbejdsmiljø
Nyhedsbrev F2
Nyhedsbrev Folkekirkens personale
Helsingør Stift:
Birgitte Grøn sognepræst 50 %
Elsebeth H. Jensen 100 % i Lillerød
25 års jubilæum Eva Holmegaard Larsen
Landemode
Fyraftensmøder
Introkurser for nyansatte
Landsforeningen af Menighedsråd:
Betaler I for meget til EG Brandsoft?
Nye regler om menighedsrådets arkiv
Øvrige:
Kirketrivsel - sikring af gravstene
Adgang til GIAS fra DAP
DAP-kursus for Hillerød provsti
Taget til efterretning.
52 - Eventuelt
Informationspunkt:
Inden formandsmødet i april 2019 skal det undersøges, hvor mange penge der de sidste 510 år har været anvendt til arkitekt/bygherrerådgivning m.v. i Hillerød Provsti. Dette som
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oplæg til drøftelse af eventuel samarbejdsaftale/ansættelse af rådgivende ingeniør/arkitekt
mv.
Årets sidste provstiudvalgsmøde holdes den 23.november hos Kirsten Aunstrup, Nødebo kl.
15.00.
Datoer 2019:
11/1 kl. 18.00 Nytårskur hos provsten
15/1 kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde
19/2 kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde
9/4 kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde og formandsmøde kl. 19.30
21/5 kl 15.00 Provstiudvalgsmøde
20/6 kl 15.00 Provstiudvalgsmøde
27/8 kl 15.00 Provstiudvalgsmøde
10/9 og 12/9 Budgetsamråd Allerød/Hillerød kl.19.00
8/10 15.00 Provstiudvalgsmøde og formandsmøde kl. 19.30
19/11 kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde
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Referat Tillægsdagsorden 11.10.2018 – Hillerød Provsti
Deltagere: Jørgen Christensen, Kirsten Britta Aunstrup, Annemarie Lund, Anette Sonne
Puggaard, Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen.
1 - Godkendelse af tillægsdagsorden
Godkendt.
2 - Ansøgning om 5% midler vedr. forhøjet præstekvote 2018 - Lillerød
Kasserer for Lillerød kirkekasse har fremsendt ansøgning på kr. 34.574 til dækning af
forhøjet præstekvote 2018.
Godkendt.
3 - Ansøgning Aktivitetspulje Allerød - to fælles arrangementer Allerød 2019
Det fælles aktivitetsudvalg i Allerød kommune har fremsendt ansøgning på kr. 16.000 til
afholdelse af 2 fælles arrangementer.
Godkendt.
4 - Kopi af: Brev til provstiudvalgene - bispeportræt
Anmodning om betaling af kr. 18.625 til portræt af Biskop Lise-Lotte Rebel efter
landemodebeslutning 6.10.2018
Godkendt - betales af provstiudvalgskassen.
5 - Kopi af: Godkendelse af fjernelse af nuværende alterskranke
Informationspunkt:
Helsingør Stift godkender midlertidig fjernes af alterskranken i Alsønderup kirke.
Taget til efterretning.
6 - Valgt til menighedsrådet 2018-2020 Lillerød sogn
Informationspunkt:
Information om valg til menighedsrådet i Lillerød sogn.
Taget til efterretning.
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Referat Tillægsdagsorden nr. 2 11-10-2018 – Hillerød Provsti
Deltagere: Jørgen Christensen, Ole Birger Neerup, Kirsten Britta Aunstrup, Anette Sonne
Puggaard, Annemarie Lund, Jens Christian Christiansen.
1 - Godkendelse af tillægsdagsorden 2
Godkendt.
2 - Endelig budget 2019 PUK med flere
Godkendelse af endelig budget for PUK inkl. Skoletjeneste, Regnskabskontor, Kirkekontor
med flere:
Hillerød Provstiudvalg CVR-n. 26529905, budget 2019, Endelig budget afleveret d.
11.10.2018 09:36
Godkendt.
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