Hillerød den 17. januar 2017

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 12. januar 2017
Frederiksværksgade 39B
Annemarie Lund deltog fra kl. 16.00
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Sag: Provstiudvalgsmøder 2016 (1665)
Godkendelse af referat fra 6. december 2016.
Godkendt.
3) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn
Status - hvad sker der i sagen nu?
Punktet blev behandlet kl. 16.00
Tidligere på ugen har Jørgen Christensen holdt møde med Verner Bech og Steinar Bakke fra Ullerød
menighedsråd. Steinar Bakke deltog i provstiudvalgsmødet under dette punkt for at ajourføre
udvalget.
Steinar Bakke oplyste, at udbudsrunden blev aflyst, da der kun var indkommet et tilbud. Så lige nu er
man tilbage ved start. Og bortset fra at der skal tænkes på ny, så er der ingen, der ved præcis, hvad
der skal ske nu. De nye menighedsrådsmedlemmer skal også have en chance for at blive en del af
processen, og ved at nytænke/gentænke projektet opnås ejerskab, men også mulighed for
kvalitetssikring af det som allerede foreligger.
Det nye byggeudvalg består af følgende: Steinar Bakke (Formand), Verner Bech, Christian Brejnar,
Karsten Hilde, Tina Munkholm, Monique Hasselgren, Lene Riis-Westergaard, Torben Ebbesen, Helle
Kaspersen og Jacob Michelsen.
Behov og principper skal afklares. Eksempelvis om der er tale om et samlet bygningskompleks eller
flere bygninger. Steinar Bakke oplyste, at det er menighedsrådets opfattelse at Friis og Moltke har
forspildt deres mulighed for at gå aktivt ind i projektet, eftersom de undlod at byde.
Ole Neerup opfordrede menighedsrådet til at se fremad og komme videre med processen.
Provstiudvalget deltager gerne i et møde, når der igen foreligger mere konkrete planer.
Jørgen Christensen foreslog, at der kunne etableres et møde mellem de kirkelige konsulenter,
provstiudvalg og menighedsråd, når projektet igen er mere præciseret.
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Provstiudvalget har ingen problemer med, at menighedsrådet fortsat bruger Leif Hansen som
byggerådgiver, dog skal menighedsrådet også her være opmærksom på udbudsreglerne og
maksimum beløb for tjenesteydelser af denne art.
Jørgen Christensen præciserede, at provstiudvalget kommunikerer som myndighed til myndighed.
Dvs. at kommunikation altid vil gå til menighedsrådets postkasse.
Det er ikke provstiudvalgets opgave at indgå i detailplanerne omkring projektet, men
provstiudvalgets opgave er at sikre legalitet omkring processen i projektet.
4) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Projekt er valgt og offentliggjort ved reception.
Provstiudvalget skal tage stilling til projektet, som skal viderebehandles i Helsingør Stift og Hillerød
Kommune. Hillerød menighedsråd ønsker afklaret, hvordan processen skal være i forhold til
kommune og de kirkelige myndigheder. Projektet skal videresendes til Helsingør Stift.
Kontrakter med byggeherre og arkitekter kan sendes til gennemsyn i Helsingør Stift.
Hillerød menighedsråd skal sikre, at udbudsloven overholdes mht. maksimumbeløb udbetalt for
opgaver, der henfalder under tjenesteydelser. Kirkegårdskonsulent Birgitte Fink foreslår, at der
afholdes et møde i Hillerød kirke med menighedsråd og arkitekter samt de kirkelige konsulenter.
Efter mødets afholdelse og tilpasning af projektet, kan dette videresendes til Hillerød Kommune.
Provstikontoret vil arbejde på at få et møde i stand hurtigst muligt.
Ole Neerup deltog ikke i beslutning vedr. dette punkt.
5) Sag: Salg af præstegårdsjord og bortforpagtning af kirkegårdsjord Blovstrød kirke (1318) Blovstrød Sogn
Fra Lars Lund er modtaget udfærdiget Allonge som tillæg til den betingede købsaftale.
Godkendt.
6) Sag: Ansøgning til Provstiudvalget fra Kommunikationsarbejdsgruppen (1774)
Arbejdsgruppen har fremsendt forslag til nyt kommissorium samt stillingsopslag.
Jørgen Christensen refererede fra mødet med Lotte Høst og Annette Dragsdahl.
Provstiudvalget ønsker, at der foretages en ny drøftelse med arbejdsgruppen, før kommissorium
m.v. forelægges formandsmødet og præstekonvent.
Provstikontoret indkalder til møde.
7) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2016 (1640)
Ansøgning om kr. 79.651,85 fra Gørløse menighedsråd. Beløbet dækker udgift til feriepenge for
fratrådt medarbejder.
Godkendt.
8) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2016 (1640)
Frederiksborg Slotssogn varsler ansøgning om 5 % midler når årsresultatet er endeligt.
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Begrundelsen er, at der er afholdt feriepenge til to fratrådte medarbejde. Samlet udgift kr. 124.200.
Ansøgning fremsendes, når det endelige driftsresultat for 2016 foreligger.
Provstiudvalget afventer årsregnskabets resultat.
9) Sag: Regnskab 2016 (1804) - Lillerød Sogn
Lillerød sogn varsler et underskud på årsregnskab 2016 på omkring kr. 460.000.
Der arbejdes på at finde forklaringer på driftsunderskuddet.
Provstiudvalget ønsker et møde med Lillerøds formand og kasserer samt en repræsentant fra KAM.
Provstiudvalget vil anmode revisor om at foretage et regnskabssyn før årsregnskabet afsluttes.
Provsten indkalder til møde.
10) Sag: PUK regnskab 2016 (1630)
Revisionsprotokollat fra kasseeftersyn den 30.11. 2016. Der er ingen bemærkninger.
Protokollatet kan ses i Dataarkivet.
Godkendt.
11) Sag: PUK regnskab 2016 (1630)
Foreløbigt regnskab for 2016 forelægges ved mødet.
Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal fra Helsingør Stift.
Godkendt.
12) Høring: Forslag til lov om forsøg i folkekirken
Sag: Forlængelse af høringsfrist på forslag til lov om forsøg i folkekirken (1844)
Høringssvar skal indsendes senest den 27.1.2017 kl. 9.00
Provstikontoret sender et kort positivt høringssvar.
13) Sag: Energimærkning af folkekirkens bygninger 2016 (1748)
Tilbud på udførelse af den resterende energimærkning.
Tilbud på kr. 55.930 inkl. moms reduceres til kr. 41.990 inkl. moms da bygning 2 Engholm ikke skal
energimærkes og bygning 4 Ullerød ikke skal energimærkes.
Tilbud på energimærkning af præstegårde og sognegårde kr. 87.640 inkl. moms reduceres til kr.
81.380 inkl. moms, da en bygning udgår.
Samlet pris for energimærkning bliver dermed kr. 123.370 inkl. moms. Beløbet finansieres af
5 % midler jf. tidligere beslutning.
Godkendt.

3

14) Sag: Låneomlægning (1843) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd har modtaget tilbud om låneomlægning. De to lån samles til et
lån med hovedstol på kr. 6.544.000 løbetid 20 år og rente på 2 %.
Årlig besparelse ved omlægning kr. 90.000 hovedsaglig som færre renteudgifter.
År 2017 forventes besparelsen at blive kr. 68.000
Godkendt.
15) Sag: Præstevang ansøgning om brug af frie midler 2016 (1853) - Præstevang Sogn
Ansøgning fra Præstevang menighedsråd om brug af forventet overskud 2016.
Overskuddet skal anvendes til finansiering af ny kopimaskine og en ny kælderdør.
Provstiudvalget godkendte, at ovenstående kan finansieres via frie midler, såfremt årsresultatet
udviser et overskud.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutning af dette punkt.
16) Sag: Ansøgning om flytning af midler til minikonfirmandundervisningen i Ullerød (1855) Ullerød Sogn
Ansøgning om flytning af midler til minikonfirmandundervisningen i Ullerød.
Godkendt for 2017. I 2018 skal beløbet indarbejdes i driftsrammen.
17) Ansøgning til Aktivitetspulje Allerød
Ansøgning fra Lynge-Uggeløse sognepræster om en konfirmandtur i anledning af
reformationsjubilæet. Beløb kr. 64.600.
Godkendt.
18) Sag: Træfældning Uggeløse kg (1811) – Lynge-Uggeløse Sogne
Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Birgitte Fink vedr. træfældning Uggeløse kirkegård:
Birgitte Fink anbefaler at træet fældes men også det næste træ i rækken. Dernæst skal der plantes et
træ i græsarealet ved kirkens indgangsparti. Birgitte Fink anbefaler, at der plantes en Kejserlind med
et stammeomfang op til 16 - 18 cm.
Provstiudvalget henstiller til Lynge-Uggeløse menighedsråd at efterkomme konsulentens
anbefalinger.
19) Provstens deltagelse i Propil
Ansøgning om at udgifter til ophold og rejse dækkes af PUK.
Udgiften udgør ca. 2.300 + rejseomkostninger.
Godkendt.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutning af dette punkt.
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20) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn
Svarskrivelse fra Helsingør Stift modtaget
Provstiudvalget undrer sig over den lange sagsbehandlingstid og over den komplicerede
sagsbehandling.
21) Datoer 2017:
Mødedatoer for 2017:
Provstiudvalgsmøder
Formandsmøder
Budgetsamråd
Planlæggelse af valg til provstiudvalg
Formandsmøde: 22. februar 2017 og 12. oktober 2017
Budgetsamråd: 5. september 2017 Allerød og 7. september 2017 i Hillerød.
Provstiudvalgsmøder:
22. februar kl. 15.00
6. april kl. 16.00
4. maj kl. 15.00
22. juni kl. 15.00
17. august kl. 15.00
12. oktober kl. 15.00
Der afventes cirkulære omkring valg til provstiudvalg og stiftsråd.
Orienteringssager:
22) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1683) - Gørløse Sogn
Referat fra mødet den 8.11.2016
Taget til efterretning.
23) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1664) - Hillerød Sogn
Referat fra mødet den 13.12.2016
Taget til efterretning.
24) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1679) – Lynge-Uggeløse Sogne
Referat fra møderne 8. november, 23. november og 7. december 2016.
Det bemærkes, at de angivne honorartakster ikke stemmer overens med de af PU udmeldte.
Provstikontoret spørger ind til, hvorvidt oplysning, om medlems udtræden af menighedsrådet, er
oplyst til Helsingør Stift.
Taget til efterretning.
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25) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1663) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat af konstituerende møde den 23. november 2016 og mødet den 21. december 2016.
Provstikontoret har gjort rådet opmærksom på, at ansatte ikke kan være medlem af kirkens stående
udvalg.
Taget til efterretning.
26) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 4. januar 2017.
Taget til efterretning.
27) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1668) - Nørre Herlev Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 14.12. 2016
Provstiudvalget afventer ansøgning vedr. punkt 16 i menighedsrådsreferatet.
Taget til efterretning.
28) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1661) - Præstevang Sogn
Referat fra mødet den 7.12.2016
Taget til efterretning.
29) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1649) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 14.12.2016
Taget til efterretning.
30) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1673) - Strø Sogn
Referat fra mødet den 8.11.2016
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der skal ansøges om tilladelse til opsætning af lærred i kirken.
Taget til efterretning.
31) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn
Referat og tillæg til samme fra mødet den 5.1. 2017
Provstiudvalget imødeser endeligt referat, når dette foreligger.
32) Sag: Skoletjenesten 2016 (1631)
Referat af bestyrelsesmøde i Skoletjenesten 24.11.2016
Taget til efterretning.

6

33) Kvartalsrapport 3. kvartal2016 Sag: Regnskaber 2016 (1760) – Grønnevang Sogn
Kvartalsrapport3 kvartal
Markant mindre forbrug. Taget til efterretning.
34) Kvartalsrapport 30.09.2016 Sag: Regnskab 2016 (1759) - Hillerød Sogn
Kvartalsrapport 30.09.2016
Taget til efterretning.
35) Kvartalsrapporter fra 3. kvartal 2016
Sag: Regnskab 2016 (1758) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Markant mindre forbrug. Taget til efterretning.
36) Sag: Valg 2016 (1681)
Tilladelse - reducering af råd Engholm.
Taget til efterretning.
37) Sag: Ansøgning om udskiftning af døbefont i Gørløse Kirke (1806) - Gørløse Sogn
Kvitteringsbrev vedr. Gørløse Kirke døbefont.
Helsingør Stift forventer en sagsbehandlingstid på 6-8 uger.
Taget til efterretning.
38) Tilladelse til nedlæggelse af kapel Sag: Ansøgning om nedlæggelse af kapel (1821) - Tjæreby
Sogn
Helsingør Stift tillader nedlæggelse af Tjæreby Kapel og godkender ny anvendelse til opbevaring af
maskiner og materiel til brug for kirkegårdsdriften.
Taget til efterretning.
39) Sag: Folkekirkens lederuddannelse (1823)
Landsforeningen af menighedsråd har udsendt indbydelse.
Taget til efterretning.
40) Sag: GIAS - vejledning til ny version (1834)
GIAS - vejledning til ny version
Taget til efterretning.
41) Sag: Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (1833)
- mulighed for opdeling af frie midler på projekter
- samarbejder skal nu figurere i regnskabsinstruksen
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- udlån af 5% midler får ny placering i balancen
Taget til efterretning.
42) Sag: Snerydningsproblemer omkring kirkernes parkeringspladser (1820)
Jørgen Christensen orienterer fra møde med Hillerød kommune den 10.1.2017
Et godt og konstruktivt møde med Hillerød Kommune.
Kommunen henholder sig til de gældende regler, og vil derfor kun udføre sneberedskab, hvor de er
forpligtet på det. P-Pladser ved kirkerne i Skævinge og Alsønderup er kommunale, men ryddes p.t.
ikke, da de i kommuneregi ikke opfattes som bynære. Provsten har bedt kommunen genoverveje denne
beslutning, så disse to områder fremover indgår i sneberedskabsplanen.
P.t. afventes afklaring af dette forhold.
På formandsmødet den 22.2. vil Jørgen Christensen uddybe nærmere omkring sneberedskab i
Hillerød Kommune.
43) Sag: Orientering om regning for aflevering af arkivalier (1848)
Orientering om regning for aflevering af arkivalier
Hillerød provstiudvalg er opkrævet kr. 6.800 i regnskabsår 2016 for aflevering af arkivmateriale i
2008-2012.
Ny aflevering i 2017.
44) Eventuelt
Ingen bemærkninger
45) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Om It-nedbrud og tab af data
Udløb af certifikat - eboks
Menighedsrådet kan nu bruge MobilePay m.fl.
Helsingør Stift:
Julehilsen fra biskoppen
PwC valgt som ny revisor fra 2017
Månedsbrev fra Forsikringsenheden
Landsforeningen af menighedsråd:
Nu kan kirker lave elektronisk indsamling
Øvrige:
Udbetaling af tjm. pensioner flyttet fra Stiftet pr. 1.1.2017
Julehilsen fra Lars Lund Blovstrød
Indbydelse til nytårsgudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke den 10.1.2017
Taget til efterretning.
8

9

