Hillerød den 18.1.2019

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 15.01.2019
Deltagere: Jørgen Christensen, Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Kirsten
Britta Aunstrup, Anette Sonne Puggaard, Annemarie Lund
Revisor, René Søeborg, deltager i begyndelsen af Provstiudvalgsmødet.
Der er foretaget revision af regnskab 2017 og beholdningseftersyn 2018 i provstiets
kirkekasser. Der har ikke været kritiske bemærkninger, men blot den generelle bemærkning
vedr. manglende funktionsadskillelse.
Provstiudvalget har drøftet, om man skulle indføre, at betaling skal ske to i forening.
Revisor foreslår, at det sker på store opsparingskonti. Ligeledes at udlægskonti (med
dankort) begrænses således, at der kun står et mindre beløb på dankortkontoen.
Provstiudvalget imødeser problemer med indhentelse af de tilbud, som menighedsrådet har
liggende / ikke liggende. Typisk gemmes kun det tilbud, som vedtages. René Søeborg
redegør for, hvorledes drøftelse mellem kasserer og revisor kan træde i stedet for dette.
Dog opfordres menighedsrådene til at gemme alle tilbud fremover. Denne revisionsdel
omhandler god forvaltningskik.
René Søeborg oplyser, at der er tilfredshed med samarbejdet mellem revisorer og
regnskabskontoret.
Med hensyn til revision af løn, så ser revisor efter, om der sker korrekte udbetalinger, og om
der foreligger godkendelse, for de udbetalinger som sker, og der tages stikprøver på
forholdet mellem løn og ansættelsesbevis.
Der har været drøftelser omkring materialelisten til revisor. René Søeborg oplyser, at der er
tale om en "bruttoliste", og man indleverer kun det materiale, som er relevant for den
pågældende kasse. René Søeborg deltager gerne i et møde med kasserer og
regnskabsfører, hvor materialelisten kan gennemgås.
Rene Søeborg påpeger, at periodiseringerne skal være korrekte. Eksempelvis skal
sygerefusioner medtages i samme år, som de vedrører, dette gælder også erstatninger.
Gavekort er skattepligtige for modtager, så giv en gave i stedet for.
Provstikontoret vil tilstræbe, at der kan afholdelse et møde i februar/marts måned med
revisor, valgte kasserer samt regnskabsførere,
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1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 23.11.2018
Godkendt.
3 - Hillerød kirke byggesag
Status i byggesagen - referat fra mødet den 23.11.2018.
Hillerød byggesag ligger også på tillægsdagsordenen punkt 3 men behandles samlet under
dette punkt.
Byggeriet kan ikke gå i gang, før der kommer en godkendelse fra Stiftet. Godkendelsen kan
ikke gives på nuværende tidspunkt, da menighedsråd, arkitekt m.v. skal indarbejde
konsulenternes bemærkningerne i projektet, og derefter fremsender et fornyet projekt til
godkendelse.
Hillerød menighedsråd arbejder på, at imødekomme konsulenter og Stiftets bemærkninger.
4 - Ansøgning om ekstra bevilling til ventilationsprojekt i Præstevang Kirke
Præstevang menighedsråd ansøger om, at anlægsbevilling kr. 800.000, øremærket til
belysning, overføres til brug for afslutning af ventilationsprojektet.
Samtidig ansøges der om, at et eventuelt overskud på anlægsmidler i 2018 kan overføres til
brug for arkitektoplæg til ny belysning, da dette stadig er et stort behov. Ny belysning kunne
således fremgå af budget i 2020.
(Sagen er også mailbehandlet i provstiudvalget).
Godkendelse af projektet er fremsendt fra Helsingør Stift. Godkendelsen er betinget af, at
konsulenternes bemærkninger iagttages.
Godkendt.
Annemarie Lund deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
5 - Kirkemuren Alsønderup
Helsingør Stift principgodkender fremsendte reviderede projekt.
Et nyt revideret projekt skal udarbejdes, hvori konsulenternes udtalelser er indarbejdet.
Der er stadig problemer med at opnå godkendelse af projektet, idet menighedsrådet stadig
har opfølgningspunkter i henhold til konsulenternes bemærkninger. Provstikontoret rykker
menighedsrådet på handling i sagen.
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6 - Ansøgning om lokalfinansiering af sognepræst Præstevang sogn
Præstevang menighedsråd ansøger om dækning af en 40% lokalfinansieret
sognepræstestilling ved Præstevang sogn.
Der er ikke sat beløb på ansøgningen. Det kan maksimalt beløbe sig til kr. 200.000 i 2019,
hvorefter menighedsrådet skal indarbejde det i budget 2020. (Driftsrammeudvidelse).
Det er p.t. uvist, hvad der skal ske med den nuværende præstebolig, men menighedsrådet
har besluttet, at alle præster skal have tjenestebolig.
En ny sognepræst ansættes formentlig først fra april måned.
Godkendes.
(Annemarie Lund deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt).
7 - Ansøgning om 5 %-midler Skævinge-Ll. Lyngby fratrædelse af medarbejder
Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd ansøger om kr. 48.448 udbetalt i feriepenge til fratrådt
medarbejder dækkes via 5 % midler.
Godkendt.
8 - Hillerød Provsti - Beholdningseftersyn 2018
Provstirevisor har gennemgået alle regnskaber i Hillerød provsti. Gennemgangen har ikke
givet anledning til at udarbejde særskilte revisionsprotokollater.
Godkendt.
9 - Referat fra Menighedsrådsmødet den 29.11 Blovstrød
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
10 - Referat fra menighedsrådsmøde den 27.11. Engholm
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
11 - Konstituering i Frederiksborg Slotssogn
Informationspunkt:
Ingen ændringer i menighedsrådets sammensætning.
Taget til efterretning.
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12 - Referat fra menighedsrådsmødet den 4.12. Grønnevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Jens Christian Christiansen bemærker, at kun fornavne fremgår af referatet, der mangler
ligeledes oplysning om, hvem der deltager i mødet.
Taget til efterretning.
13 - Referat fra menighedsrådsmødet den 27.11. Hillerød
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
14 - Konstituering Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
Menighedsrådets konstituering.
Sager:
Der er ikke et fuldtalligt menighedsråd, Stiftet er ansøgt om dispensation, svar afventes.
Provstikontoret har tidligere spurgt til status vedr. graverbolig. Der er ikke givet svar på
dette, hvorfor menighedsrådet rykkes.
Præsteboligen er genudlejet ved hjælp af ejendomsmægler m.v.
15 - Konstituering - menighedsrådet - Nødebo Gadevang
Informationspunkt:
Menighedsrådets konstituering.
Taget til efterretning.
16 - Konstituering Præstevang 2018
Informationspunkt:
Menighedsrådets konstituering.
Menighedsrådet er fuldtalligt i denne valgperiode.
Taget til efterretning.
17 - Referat fra menighedsrådsmødet den 3. 12. Præstevang
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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18 - Konstituering Skævinge- Lille Lyngby Sogne
Informationspunkt:
Menighedsrådets konstituering.
Taget til efterretning.
19 - Referat menighedsrådsmødet den 5.12. Skævinge-Lille Lyngby
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
20 - Referat fra menighedsrådsmøderne den 13.11.Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Referat fra mødet og menighedsrådets konstituering
.
Provstiudvalget bemærker, at det må være sognets opgave at oplyse om kirkelige
handlinger. Det kan ikke være en ledende gravers opgave at finde aktiviteter i
samtlige kirkers kalendere.
Taget til efterretning.
21 - Referat fra menighedsrådsmødet den 20.11. Ullerød
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
22 - Referat fra menighedsrådsmødet den 20.11. Uvelse
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
23 - Referat fra Den Fælles Kirkegårdsbestyrelse mødet den 15.11. 2018
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
24 - Menighedsråd med for få medlemmer - Skævinge-Ll. Lyngby valget 2018
Informationspunkt:
Helsingør Stift godkender, at Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd kan bestå af 7 valgte
medlemmer frem til næste almindelige valg.
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Taget til efterretning.
25 - Kopi af: Svar til Hillerød Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal
2018
Informationspunkt:
Helsingør Stift har ingen bemærkninger til provstiudvalgskassens regnskab for 3. kvartal.
Taget til efterretning.
26 - Vedr. fugt i præsteboligen - Skævinge-Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Teknologisk institut har afgivet en anbefaling, som menighedsrådet følger.
Taget til efterretning.
27 - Kopi af: Kvittering vedr. varmeanlæg m.v. Lynge Kirke
Informationspunkt:
Kvitteringsskrivelse fra Helsingør Stift vedr. nyt revideret projekt for Lynge Kirke.
Der skrives til Helsingør Stift for at rykke for sagsbehandling således, at der kan ansøges
om finansiering via kirkeistandsættelsesordningen inden fristens udløb 1.3.2019.
Taget til efterretning.
28 - Regnskab Uvelse: 3. kvartal
Informationspunkt:
Kvartalsrapport 1.1.-30.9.
Taget til efterretning.
29 - Nyhedsbrev fra Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
30 - Biskoppens julehilsen
Informationspunkt:
Sager:
Taget til efterretning.
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31 - Diverse informationer
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Nyhedsbrev F2
Sikker kommunikation med folkekirken.
Helsingør Stift:
Ordinationer i Helsingør Stift
Stiftskonvent 2019
Juleaften og nytårsdag (overenskomster)
Konsulentrunder 27.3 og 17.9 2019
Landsforeningen af menighedsråd:
Problemer med omvendt betalingspligt af moms
Overgang til ny ferieordning.

Konsulentrunder ses som noget positivt, og provstiudvalget vil gerne gøre opmærksom på
muligheden.
Taget til efterretning.
32 - Eventuelt

Jens Christian Christiansen ønsker oplyst, hvilke kompetencer de bygningssagkyndige i
sognene har. Provstikontoret indhenter oplysninger.
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Referat Tillægsdagsorden Provstiudvalgsmødet den 15.1.2019
1 - Godkendelse af tillægsdagsorden
Godkendt.
2 - Anmodning om yderligere materiale vedr. Hillerød sognehus
Helsingør Stift fremsender anmodning om, at allerede tidligere afgivne bemærkninger fra
Stiftets konsulenter indarbejdes i projektet.
Dette er ikke sket, og ingen af konsulenterne kan derfor tilslutte sig det forelagte materiale.
Der skal udarbejdes nyt projektforslag, der indarbejder de bemærkninger, som
godkendelsesmyndighederne tidligere er fremkommet med.
Punktet er behandling på den ordinære dagsorden punkt 3.
3 - Ændret brug af anlægsmidler - ansøgning fra Lynge-Uggeløse 2019
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om at overføre overskydende beløb fra
anlægsbevilling 2018 (kr.260.000 til renovering af gulve i præstebolig) til udskiftning af
vinduer i kælder, ligeledes præstebolig. Det overskydende beløb, der ansøges flyttet, udgør
ca. kr. 100.000
Godkendt.
4 - FN-NSJ-067-2018 Indkaldelse til besigtigelse 21. januar 2019
Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse vedr. udvidelse af ejendommen Rankeskovvej 46 Gadevang. Mødet er fastsat til den 21.1.2019 kl. 9.30
Jørgen Christensen deltager i mødet.
Taget til efterretning.
5 - Gørløse 5% midler til feriepenge og vikardækning samt likviditetslån
Gørløse menighedsråd ansøger om:
1. 5 % midler til dækning af feriepenge for fratrådte medarbejdere kr. 60.000 (Der
er tidligere sendt ansøgning, men da var beløbet ikke kendt).
2. Likviditetslån til betaling af katafalk kr.47.500. Der er givet kr. 45.000 i anlægsmidler i
2019, men da beløbet modtages i 1/12, og faktura skal betales i januar, har sognet ikke
likviditet p.t.
Punkt 1: 5 % midler til dækning af feriepenge godkendes med op til kr. 60.000 (skal
dokumenteres via lønseddel)
Punkt 2: Likviditetslån godkendes og tilbagebetalesmed 1/12 hver måned.
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6 - Referat af menighedsrådsmøde den 4. december 2018 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Provsten rykker for kontor til Bettina Hovgaard-Schulze. Der mangler beklageligvis
indsendelse af projekt til provstiudvalget således, at dette kan videresendes til Helsingør
Stift.
Taget til efterretning.
7 - Ansøgning om lukning Præstevang Kirke 8.2.-26.2.2019
Informationspunkt:
I forbindelse med arbejdet omkring nyt ventilationsprojekt i Præstevang kirke, er der ansøgt
om tilladelse til lukning af kirken i perioden 8.2-26.2.2019
Helsingør Stift har givet tilladelse til, at provsten træffer beslutning i sagen.
Taget til efterretning.
8 - Diverse informationer
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Meddelelse vedr. bruttolønsordninger i fællesfonden
Information til brugere af F2 om version 6.1.
Nye satser for transportgodtgørelse
Taget til efterretning.
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