Hillerød den 28.5.2019

Referat fra Provstiudvalgsmødet 21. maj 2019
Deltagere: Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard,
Annemarie Lund, Jørgen Christensen
Afbud: Kirsten Britta Aunstrup
Ved mødet begyndelse deltager fra Hillerød kirke:
Christen Jørgensen og Jens Lauritsen
Bygherrerådgiver Helge Skovbjerg og fra Entasis Dorthe Hærvig Dalgaard.
Dermed behandles punkt 16 først.
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 9.4.2019
Godkendt.
3 - Syn 2019 Lillerød
Jørgen Christensen orienterede om, at menighedsrådet har besluttet at nedrive
præsteboligen, hvor sognepræst Kirsten Drigsdahl bor og bygge en ny præstebolig, når
Kirsten Drigsdahl går på pension. Menighedsrådet har også planlagt, at kirken skal
renoveres, men det er provstiudvalgets holdning, at man bør gennemføre et projekt af
gangen.
Synsrapport taget til efterretning.
4 - Syn 2019 Lynge Uggeløse Sogne
Provstiudvalget bemærker, at synsrapporterne ikke er underskrevet af deltagerne.
Taget til efterretning.
5 - Syn 2019 Skævinge-Ll. Lyngby
Taget på Skævinge Kirke nævnes igen. Dette drøftes på provstesynet.
Taget til efterretning.
6 - Syn 2019 Strø
Taget til efterretning.

1

7 - Syn 2019 Uvelse
Taget til efterretning.
8 - Ansøgning fra Slotssognet om frigivelse af frie midler
Frederiksborg Slotssogns menighedsråd ansøger om yderligere brug af frie midler kr.
117.695. Godkendes ansøgningen er der kr. 5.082 tilbage af de frie midler fra 2018.
Beløbet skal dække 9 forskellige udgifter jf. bilag.
Godkendt.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutningen.
9 - Ansøgning om frie midler Uvelse
Uvelse menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 80.658.
De frie midler skal dække køb af 20 stole og 2 borde kr. 66.015 samt delvis dækning af
malerarbejde (udvendig) på præsteboligen kr. 14.643.
Godkendt.
10 - Ansøgning til den fælles aktivitetspulje ny foredragsrække
Annemarie Lund, Charlotte Chammon, Kim Fischer Nielsen, Lene Riis-Westergaard, AnneMare Hartoft-Jacobsen og Eva Graff Mikkelsen ansøger om kr. 84.500 af Hillerøds
aktivitetspulje. Dertil ligeledes dækning af transportudgifter til foredragsholdere.
Foredragsrækkens tema er "Angst". Der skal afholdes 6 foredrag, tre i efteråret 2019 og 3 i
foråret 2020.
Ansøgningen blev godkendt på følgende måde:
Der skal tages entré ved følgende foredrag:
Teaterstykket "Et latterligt menneskes drøm" kr. 50,00
Peter Lund Madsen kr. 100,00
Carsten Dahl kr. 50,00
Ved disse 3 foredrag stiller provstiudvalget en underskudsgaranti.
De øvrige 3 foredrag i ansøgningen dækkes med den fulde udgift.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen.
11 - Ansøgning sommerlejr med flygtninge og indvandrere
Claus Øland-Christensen ansøger om kr. 10.000 fra aktivitetspuljen til sommerlejr med
flygtninge og indvandrere i lighed med 2018.
Provstiudvalget anerkender behovet for sommerlejr for og med flygtninge og indvandrere.
Provstiudvalget afslår imidlertid ansøgningen, i det der efterlyses en mere folkekirkelig profil
for arrangementet, hvis det skal dækkes af ligningsmidler.
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12 - Ansøgning supervision til frivillig teamet i Omid o Shadi - Grønnevang Kirke
Claus Øland-Christensen ansøger om kr. 15.000 til et supervisionsforløb for de frivillige,
som er med i flygtningearbejde i Omid o Shadi (Grønnevang sogn).
Provstiudvalget anerkender behovet, og da Grønnevang menighedsråd har mange frie
midler, kan udgiften finansieres herfra.
13 - Budgetbidrag 2020 PUK
Udkast til budget for PUK - Skoletjeneste samt puljer.
Budgettet vedhæftes ligeledes dagsordenen.
Godkendt.
Af tekniske årsager kunne budgettet ikke afleveres til økonomiportalen på mødet, hvorfor
afleveringsstrengen godkendes på næste Provstiudvalgsmøde.
14 - Fibernet til Stutmesterboligen i stedet for eksisterende net forbindelse
Da internetforbindelse fra TDC til Stutmesterboligen er meget ringe, har kontoret undersøgt
muligheden for at opnå en bedre forbindelse.
Der bruges meget "ventetid" ved de 11 arbejdspladser i huset.
TDC har givet et tilbud på tilslutning af fibernet kr. 1.200 i oprettelse herefter kr. 1.249 pr.
måned + moms i abonnement (kr. 18.735). Det er ikke medregnet i tilbuddet, såfremt der
skal laves om på husets indvendige installationer. Dette klarlægges inden
Afventer afklaring fra IT-kontoret.
15 - Radon Skævinge Præstegård
Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd har indhentet tilbud på radonsikring af præsteboligen i
Skævinge. Inden indhentning af tilbud har menighedsrådet konsulteret Teknologisk institut.
Etablering af radonsug koster kr. 62.421,25 (Billigste tilbud). Der ansøges om 5 % midler til
løsning af opgaven.
Godkendt.
16 - Hillerød kirke sognehus
Drøftelse af fordyrelse af byggeudgiften på 20 % samt status.
Efter fremlæggelsen fra Hillerød kirke og samarbejdspartnere drøftede provstiudvalget
situationen. Provstiudvalget besluttede følgende:
Budgetrammen for byggeriet hæves således, at model 1 gennemføres. Provstiudvalget
anbefaler følgende mulige besparelser:
Dørlukkere og automatisk ventilation (kr. 290.000)
Gardiner kan overvejes udskiftet til billigere alternativ (kr. 70.000)
Provstiudvalget henstiller, at besparelser findes på tekniske detaljer, så det ikke går udover
den samlede helhed og udseende på byggeriet. Fremadrettet gives der ikke flere
budgetudvidelser, hvorfor uforudsete fordyrelser skal findes indenfor
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budgettet med ovenstående bemærkning in mente.
Ole Neerup deltog ikke i beslutningen.
17 - Redegørelse i forbindelse med udbud for Præstevang Kirke
Ombygning af Wedells Vænge: Status i sagen.
Jørgen Christensen orienterede om diverse møder og opfordringen til at fremsende
ansøgning om stiftsmiddellån. (Se tillægsdagsorden).
Vi mangler referat fra det seneste menighedsrådsmøde.
18 - Kirkegårdsmuren i Alsønderup
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd og Den Fælles Kirkegårdsbestyrelse ønsker at hele
muren omkring Alsønderup kirkegård istandsættes.
Der har tidligere været talt om at dele processen op, men muren er nu så dårlig, at denne
løsning ikke længere er ønskværdig.
Efter fremsendte økonomiske opgørelse (tal fra 2017) er der en manko på ca. kr. 303.000 i
forhold til anlægsmidler (jf. anlægsskema for 2018) og 5 % midler, såfremt begge faser af
muren laves samtidig. Provstiudvalget imødeser derfor, at der på budget 2020 fremgår
anlægsønske vedr. nordmuren. Der skal indhentes en opdatering på priserne forinden.
19 - Kopi af: STØ til MR - godkendelse af skitseprojekt og anmodning om et
detailprojekt
Helsingør Stift principgodkender ventileringsprojekt i Engholm kirke.
Det er en betingelse for endelig godkendelse at konsulenternes udtalelser iagttages, og at
der fremsendes et nærmere detaljeret skitseprojekt.
Taget til efterretning.
20 - Orgeludvidelse Nødebo
Nødebo-Gadevang menighedsråd ønsker udvidelse af orglet i Nødebo kirke.
Udvidelse vil koste omkring kr. 1.5 million kroner. (Billigste tilbud).
Nødebo-Gadevang vil søge fondsstøtte til 50 % af udgiften og ansøger Provstiudvalget om
de resterende 800.000. Menighedsrådet har erfaring for, at det er nemmest at opnå
fondsstøtte, når der foreligger en del egenbetaling.
Ønske om kr. 800.000 til orgel udvidelse skal fremsættes som budgetønske (anlæg) i 2020.
Der fremgår tal i det fremsendte materiale, som umiddelbart ikke giver mening.
Provstikontoret spørger ind til dette.
21 - Kopi af: Lokalplan Blovstrød
Høring vedr. Lokalplan Vindbygård samt ideer og forslag til planlægning af boliger ved
Bjarkesvej.
Provstiudvalget har ingen bemærkninger.
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22 - Menighedsrådsreferat Engholm
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 11.4.2019
Taget til efterretning.
23 - Menighedsrådsreferat Frederiksborg Slotssogn
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 26.3 og mødet den 30.4.2019
Taget til efterretning.
24 - Menighedsrådsreferat Lillerød
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 23.4.2019
Taget til efterretning.
Lars Bacher er udtrådt af menighedsrådet.
25 - Menighedsrådsreferat Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 7.5.2019
Det fremgår af referatet, at der skal indkøbes et nyt flygel. Provstikontoret anmodes om at
sende en forespørgsel til menighedsrådet om, hvorvidt kirkekassen har pengene til indkøb
af flygel.
Taget til efterretning.
26 - Menighedsrådsreferat Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 2.4.2019
Provsten har rykket menighedsrådet vedr. tiltag omkring ombygning af kapel således, at der
kan skabes en arbejdsplads til sognepræsten i Gadevang.
Taget til efterretning.
27 - Menighedsrådsreferat Skævinge-Lille Lyngby
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 24.4.2019
Taget til efterretning.
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28 - Menighedsrådsreferat Ullerød
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 25.4.2019
Taget til efterretning.
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at der fremgår en forkert adresse på
brevpapiret mht. Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.
Ligeledes indeholder referatet to kommentarer, som ikke hører hjemme i et offentligt referat.
Provstikontoret sender mail.
29 - Menighedsrådsreferat Uvelse
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 4.4.2019
Taget til efterretning.
30 - 1.kvartal: Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
1. kvartal udviser et merforbrug. Dette skyldes fratrædelse af medarbejder i januar måned
samt at indtægter, der burde være indbetalt i 1. kvartal, først er kommet i 2. kvartal.
Taget til efterretning.
31 - Kvartalsrapport 1. kvt. Den fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
32 - Kvartalsrapport 1. kvt. Kirkegårdsfællesskabet i Gørløse, Strø, Skævinge og Lille
Lyngby
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
33 - Kvartalsrapport 1. kvt. Engholm
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
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34 - Kvartalsrapport pr. 31/3 - Gørløse
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
35 - Kvartalsrapport 1. kvt. Præstevang
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
36 - Kvartalsrapport 31/3-19 for Strø
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
37 - 1. kvartal: Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Kvartalsrapport.
Taget til efterretning.
38 - Studietur Horsens provsti
Informationspunkt:
Status.
Der er booket hotel og minibus. Der er afgang fra Hillerød kl. 8.00.
Til næste provstiudvalgsmøde skal det drøftes, hvad vi bidrager med (erfaringsudveksling
m.v.), og hvem der forbereder hvad.
39 - Til Gørløse, Skævinge, Lille Lyngby og Strø kirkegårde vedr. forlængelse af
forsøg (KM F2.: 47744)
Informationspunkt:
Godkendelse af forlængelse af forsøgsordning.
Taget til efterretning.
40 - Til Kirkeadministrationen vedr. forlængelse af forsøg (KM F2.: 47835)
Informationspunkt:
Godkendelse af forlængelse af forsøgsordning.
Taget til efterretning.
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41 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Inviter Folkekirkens IT på kaffe
Invitation til deltagelse i brugergruppe GIAS
Nyhedsbrev F2
Sikker post - formularløsning
Korrektion af udmelding af betaling til forsikringsordningen 2020
Folder om folkekirkens økonomi
Helsingør Stift:
Rentesatser, stiftsmidler og bindende stiftsbidrag
Øvrige:
Verdo - prisstigninger
Feriemidler og AUB
Taget til efterretning.
42 - Eventuelt
Informationspunkt:
Næste provstiudvalgsmøde holdes hos Anette Sonne Puggaard.
Annemarie Lund ønsker oplyst:
1) Status vedr. Nyhuse kapel
2) Status vedr. drenge- og mandskor.
Jørgen Christensen orienterede:
Der skal være møde med Kommunen omkring Nyhuse kapel meget snart. Så der forventes
at komme skred i sagen.
Ansættelse af korleder til drenge- og mandskoret er også ved at falde på plads, der udestår
en forventningsafstemning.
Annemarie Lund anfører, at Slotssognet skal være opmærksom på ikke at "lukke sig om sig
selv" i denne sag, da drenge- og mandskoret er et projekt for hele provstiet. Mere åbenhed
efterlyses.
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Referat Tillægsdagsorden Provstiudvalgsmødet den 21.5.2019
Deltagere: Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard,
Annemarie Lund, Jørgen Christensen
Afbud: Kirsten Britta Aunstrup
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Grønnevang - Synsprotokoller 2019
Provstiudvalget ønsker oplyst, hvornår synsudsatte arbejder i præstebolig igangsættes.
Taget til efterretning.
3 - Syn 2019 Nørre Herlev
Taget til efterretning.
4 - Syn af kirke og præstebolig Ullerød
Taget til efterretning.
5 - Præstevang Sogn - ansøgning om stiftslån til renovering og udbygning af Wedells
Vænge 11, Hillerød
Præstevang menighedsråd ansøger om stiftslån kr. 3.500.000 til renovering af
præsteboligen Wedells Vænge. Der er ansøgt om en afdragstid på 15 år med første afdrag i
2020.
Taget til efterretning.
Afdrag og renter skal tilføres budget 2020.
6 - Ansøgning om brug af frie midler Den Fælles Kirkegårdsdrift
Bestyrelsen for Den Fælles Kirkegårdsdrift ansøger om brug af frie midler fra 2018 kr.
30.625. (Der er frie midler kr. 39.708 efter tidligere godkendelser er givet).
De frie midler skal bruges til indkøb af bænke til Alsønderup og Gadevang kirkegårde.
Godkendt.
Jens Christian Christiansen gør opmærksom på, at det er et lovkrav, at der skal være ryg på
bænke, der opsættes på kirkegården.
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7 - 5 % ansøgning vedr. sms-varme tænding i Nødebo Kirke
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om kr. 15.000 af 5 % midlerne til etablering af
sms-varme tænding af Nødebo kirke.
Provstiudvalget vil ikke give 5 % midler men godkender, at udgiften finansieres via de frie
midler.
8 - 5 % ansøgning: Likviditetslån samt ekstraordinære udgifter Uvelse
Uvelse menighedsråd ansøger om et likviditetslån på kr. 100.000 frem til august måned
2019. Årsagen er, at indkøb af stole (anlægsbevilling) er betalt med hele bevillingen i januar
måned.
Uvelse menighedsråd ansøger om 5 % midler til dækning af:
1) udgifter i forbindelse med ansættelse af ny præst kr. 20.181,70
2) Indkøb af alba til præst kr. 3.750,00
3) Maling af døre og vinduer præstebolig kr. 4.731,65
4) Ny teleslyngeforstærker til sognegården kr. 10.500
I alt kr. 39.163,35
Likviditetslån godkendt.
5 % ansøgning godkendt.
9 - Kopi af: Udtalelserne vedr. godkendelse af skitseprojekt og anmodning om et
detailprojekt
Informationspunkt:
Bilag vedr. punkt 19 på hoveddagsorden.
Taget til efterretning.
10 - Referat fra Menighedsrådsmøde i Engholmkirken
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 8.5.2019
Taget til efterretning.
11 - Grønnevang: Referat af menighedsrådsmøde 23 af 14. maj 2019
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 14.5.2019
Taget til efterretning.
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12 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 25.4.2019
Taget til efterretning.
13 - Referat fra bestyrelsesmøde 7. maj Skoletjenesten
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
14 - Diverse informationer
Informationspunkt:
Kirkens Forum fagmesse for kirken
Nationalmuseet: Orientering om besigtigelse af alterudsmykninger i kirker i Helsingør Stift.
Taget til efterretning.
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