Hillerød den 22.1.2021

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 19. januar
Deltagere: Jørgen Christensen, Jens Christian Christiansen, Ole Birger Neerup, Kirsten
Britta Aunstrup, Anette Sonne Puggaard, Annemarie Lund
1 - Byggeri - Hillerød kirke
Lånet er forøget fra 13.500.000 til 16.500.000 for at dække de godkendelser,
Provstiudvalget har givet.
Der har været møde omkring aflevering og færdiggørelse af byggeriet.
Da lånesummen er forøget, vil provstiudvalget søge om forlængelse af afdragstiden til 18 år.
Provstiudvalget godkendte, at der reserveres kr.50.000 i frie midler (overskud fra 2020) til
afholdelse af indvielse i 2021.
Provstiudvalget godkendte ligeledes, at resten af overskuddet på drift i 2020 overføres til
anlægskonto for byggeriet.
Ole Neerup deltog i møde vedr. udestående forhold i forbindelse med afleveringen af
byggeriet. Der er indgået forlig i sagen, og p.t. afventes teknologisk instituts undersøgelse af
gulve. Provstiudvalget tilslutter sig planen, i det omfang teknologisk instituts rapport, er
tilfredsstillende.
2 - Byggeri - Ullerød kirke
Helsingør Stift har fremsendt afgørelse vedr. det fremsendte projekt.
Helsingør Stift har en række kommentarer til det fremsendte. Ullerød menighedsråd har
fremsat ønske om drøftelse af disse kommentarer med de relevante konsulenter. Helsingør
Stift har efterfølgende opfordret Ullerød menighedsråd til at kontakte konsulenterne direkte.
Helsingør Stift har haft rådgivningsaftale til gennemsyn, og der er fremsendt Stiftets
kommentarer hertil.
Ullerød sogn ønsker ligeledes, at Provstiudvalget sender en forhåndsansøgning til Helsingør
Stift om lån til byggeriet.
Det er afgørende, for provstiudvalget, at der etableres flere pladser i Ullerød kirke, da
sognet er i kraftig vækst.
Stiftet skal forhåndsansøges om et lån på ca. kr. 24.000.000.
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3 - Svar fra Uvelse Menighedsråd vedr. brug af kapel
Uvelse menighedsråd informerer om, at kapellet har været i brug 1 gang i 2020, 2 gange i
2019, og 1 gang i 2018. Kapellet er uden kølerum.
Provstiudvalget godkender, og sender sagen videre til Helsingør Stift til endelig
godkendelse.
4 - Det fælles aktivitetsudvalg Allerød - ansøgning til arrangement Pilgrimsvandring
Ansøgning fra det fælles aktivitetsudvalg i Allerød om kr. 4.000 til afholdelse af
fællesarrangement med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Beløbet skal finansieres af aktivitetspuljen i Allerød.
Godkendt.
5 - Kirkekasse: Ansøgninger om brug af driftsmidler til anlæg samt udskydelse af 5 %
bevilling Nørre Herlev 2020
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om brug af kr. 30.000 fra drift til rest finansiering af
løvsuger, hvor kr. 92.000 afholdes af Kirkegårdsfællesskabet.
Løvsugeren koster kr. 30.000 mere end bevillingen, men Nørre Herlev menighedsråd har
mulighed for at dække overskridelsen fra driften 2020.
Ligeledes ansøger menighedsrådet om, at de bevilgede 5 % midler til vinduer i
præsteboligen overføres til 2021, da arbejdet ikke har kunnet nås i 2020.
Godkendt.
6 - Kirkekasse: Tjæreby-Alsønderup menighedsråd ansøger om brug af overskud på
anlægsmidler 2020
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd har bevilling på indkøb af lydanlæg på kr. 2 x 50.000.
Der er søgt yderligere kr. 2 x 25.000 af fondsmidler, men det kan desværre ikke dække
udgiften, hvorfor menighedsrådet ønsker at gøre brug af forskellige overskud på øvrige
anlæg til at dække udgiften.
Godkendt.
Provstiudvalget imødeser en tilbagemelding omkring fondsmidler, er disse modtaget?
7 - Gørløse kirkekasse en overførsel til 2021
Gørløse menighedsråd har fået en 5 % bevilling til varmestyring i Gørløse kirke. Udeblevne
leverancer gør, at menighedsrådet ikke har kunnet få arbejdet udført i 2020, hvorfor der
ansøges om, at bevillingen overføres til 2021.
Godkendt.
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8 - Kopi af: Til PU/MR - kvitteringsbrev - Blovstrød, materielbygning
Helsingør Stift har modtaget byggesagen fra Blovstrød vedr. materielbygning. Blovstrød har
efterfølgende fremsendt redegørelse i forhold til provstiudvalgets bemærkninger.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget afventer konsulenternes udtalelse.
9 - Kopi af: Til PU/MR - kvitteringsbrev - Blovstrød, indvendig renovering mv.
Helsingør Stift har modtaget byggesagen fra Blovstrød vedr. Kirke og kapel. Blovstrød har
efterfølgende fremsendt redegørelse i forhold til provstiudvalgets bemærkninger.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget afventer konsulenternes udtalelse.
10 - Kopi af: STØ - kvitteringsbrev til PU/MR - Nr. Herlev Kirke
Helsingør Stift har modtaget byggesagen fra Nørre Herlev vedr. forsatsruder.
Taget til efterretning.
11 - Stiftets godkendelse af regnskab 2019
Helsingør Stift har fremsendt godkendelse af provstiudvalgets regnskab for 2019.
Taget til efterretning.
12 - Beholdningseftersyn protokollat
Der har været beholdningseftersyn i Provstiudvalgskassen. Der er ingen bemærkninger
Taget til efterretning.
13 - Hillerød Provsti - Beholdningseftersyn 2020
Der har været beholdningseftersyn for samtlige kirkekasser i Hillerød provsti. Der er ingen
bemærkninger.
Taget til efterretning.
14 - Kattehalegrunden - Blovstrød
Tidligere formand for Blovstrød menighedsråd er kommet med input vedr. salg af
Kattehalegrunden.
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at sælge grunden til kommunen, hvis det stadig
er muligt.
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15 - Takst ved nedlæggelse af gravsted
Opfølgning på formandsmødet hvor Kirkegårdsbestyrelsen ønsker afklaret, hvorvidt der
skal opkræves takst for nedlæggelse af et gravsted efter fredningstidens udløb.
Provstiudvalget ønsker at lytte til indstillingen fra formandsmødet, og der oprettes ikke en
takst for nedlæggelse af gravsted.
16 - Orientering fra Favrholmudvalget
Informationspunkt:
Jørgen Christensen orienterede om møde med Kirkefondet.
Der er aftalt møde med arkitekt Jens Bertelsen. Der skal defineres et sted og arbejdes for
erhvervelse af grund.
Der er afsat kr. 190.292 til udvalgsarbejdet i 2021.
17 - Kopi af: Engholm Sogns Menighedsråd er ikke fuldtalligt.
Informationspunkt:
Jørgen Christensen orienterede om sagen, menighedsrådet vil være fuldtalligt, hvis
suppleanten får lov at indtræde i menighedsrådet. Kirkeministeriet mener, at der skal
afholdes udfyldningsvalg. Menighedsrådet er ikke enige i denne afgørelse.
18 - Referat og underskriftsbilag Engholm kirken
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 18. og den 25. november.
Taget til efterretning.
19 - Menighedsrådsreferat 8. dec. 2020. Hillerød Kirke
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
20 - Referat af menighedsrådsmøde i Hillerød kirke, 5. jan. 2021.
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
21 - Referat fra menighedsrådsmøde 9.12.2020 Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
Formanden har svaret på spørgsmål vedr. altertavlen i Uggeløse kirke.
Taget til efterretning.
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22 - Referat af MR-møde nr. 114 den 15. december 2020 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Mht. til merudgift vedr. taget i Nødebo er det en fejlformulering i referat.
Referater fra byggeudvalgsmøder vedr. tagrenovering vedhæftet.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget er bekymret for, om arbejdet med taget på Nødebo kirke kommer helt i mål,
inden materialer ødelægges af vind og vejr.
Kirsten Aunstrup bringer bekymringen videre til næste menighedsrådsmøde, og sørger for
tilbagemelding til Provstiudvalget.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der skal søges om tilladelse til at flage med andre
flag end det danske.
23 - Referat fra menighedsrådsmøder Præstevang
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 25.11. og mødet den 8.12
Taget til efterretning.
24 - Referat fra menighedsrådsmøde Skævinge-Lille Lyngby 30112020
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
25 - Referat menighedsrådsmøde 24.11. - nyt råd Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
26 - Referat af menighedsrådsmøder 2020 Uvelse.
Informationspunkt:
Referat fra møderne 24.11 og 22.12
Taget til efterretning.
27 - Referat af bestyrelsesmøde Den Fælles Kirkegårdsdrift 3.12.2020
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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28 - Ansøgning om ændring af sammensætning af menighedsråd i forsøgsordning
Informationspunkt:
Kirkegårdsbestyrelsen har sendt anmodning til Kirkeministeriet om ændring af forsøget
således, at Uvelse og Nørre Herlev får lov at udtræde af samarbejdet.
Taget til efterretning.
29 - Fra kirkegårdsbestyrelsen Gørløse, Strø og Skævinge Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 4.12.2020
Taget til efterretning.
30 - 3 kvartal Hillerød
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
31 - 3 kvartal Skævinge-Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
32 - 3 kvt Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
33 - VS: J.nr. 92697 Retssag - GrenkeLeasing
Informationspunkt:
Afgørelse vedr. leasingsagen i Grønnevang.
Grønnevang menighedsråd vandt retssagen. De skal betale Kr. 7.500 af sagens
omkostninger.
34 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Rapport om opgørelse af feriemidler til indefrysning
Retningslinjer for håndtering af Corona i Folkekirken m.fl.
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Helsingør Stift:
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
Nyhedsbrev fra bygge- og plangruppen
Restriktioner i hovedstadskommunerne om afholdelse af julegudstjenester
Mere om afholdelse af julegudstjenester
Gudstjenester i folkekirken
Landsforeningen af menighedsråd:
Virtuel Provstiudvalgskonference
Forslag til ændring af valgform ved valg til provstiudvalg og stiftsråd
Øvrige:
Fra PKYM om nye vedtægter m.v.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget vil betale indefrosne midler for PUK, så snart det er muligt. Når systemet er
afprøvet, sendes opfordring til afregning til sognene.
Kirsten Aunstrup og Lone Paepke deltager i digital provstiudvalgskonference.
35 - Eventuelt
Informationspunkt:
Intet under eventuelt
36 - Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden
Godkendt.
37 - Godkendelse af referat fra mødet den 1. december 2020
Godkendt.
38 - Ansøgning fra Lynge-Uggeløse sogns menighedsråd
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om at måtte bruge kr. 47.000 fra arv til
udsmykning, kr. 34.000 rest fra nuværende opsparing til alterbillede og kr. 57.492 fra anden
arv til udsmykning til køb af kirkekunst. Der er tale om et billede til kr. 150.000. Det
manglende beløb kan finansieres over driften (kr.12.000).
Undtagelsesvis godkendes det, at der bruges kr. 12.000 fra drift til finansiering af kirkekunst,
da hovedparten af udgiften finansieres fra arv. Kirkekunst bør finansieres af donationer og
fonde og ikke af ligningsmidler. Såfremt billedet skal opsættes i kirken, skal der indhentes
godkendelse fra de kirkelige myndigheder.
.
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39 - Forsikringssag og opgørelse Jordsalgspenge m.v. Blovstrød
Blovstrød menighedsråd ønsker afklaring af godkendelser til brug af jordsalgspenge, 5 %
midler m.v. inden årsregnskab 2020 lukkes.
Provstiudvalget besluttede følgende:
Honorar til konsulenter er en del af byggesagen og finansieres derfra.
Endelig afgørelse vedr. 5 % midler og brug af jordsalgspenge træffes af Jørgen Christensen
efter modtagelse af opdateret regnskab pr. 31.12.2020 (inden årsafslutning).
Ansøgning om overførsel af bevilgede ikke forbrugte midler godkendes:
Præstekontor kr. 12.051
Anlæg af urnegravplads kr. 20.606.
40 - Til orientering for Provstiudvalget: Referat fra byggemøde m.v. med bilag
Status byggesagen Ullerød kirke.
Taget til efterretning.
Det forventes at byggeriet er færdigt oktober 2023 jf. referater.
41 - Nødebo Kirke Byggemødereferat Tag.
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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