Hillerød den 29.6.2021

Referat fra Provstiudvalgsmødet 22.6.2021
Deltagere: Jørgen Christensen, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard, Kirsten Britta
Aunstrup, Annemarie Lund
Afbud: Ole Birger Neerup
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 25.5.2021
Godkendt.
3 - Provstesyn kirker 2021
Provstesyn:
Nørre Herlev
Alsønderup
Tjæreby
Ullerød
Gadevang
Nødebo
Præstevang
Grønnevang
Hillerød
Nogle steder er der en del småting, som fortsat udestår. Der er også store projekter enkelte
steder, men de er kendt af provstiudvalget i forvejen.
Særligt kan nævnes:
Kapellet i Alsønderup er omdannet til brug for graverne. Det nedlagte kapel er i meget dårlig stand.
Klokkestabel i Ullerød: Der skal indhentes konsulentbistand før eventuel flytning m.v.
4 - Provstesyn præstegårde 2021
Nødebo præstebolig
Ullerød præstebolig
Tjæreby præstebolig
Nørre Herlev præstebolig
Hillerødholms Alle (Slotssognet) præstebolig
Selskovvej (Slotssognet) præstebolig
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Wedells Vænge (Præstevang) præstebolig
Kornvænget 2 (Præstevang) præstebolig
Æblehaven (Præstevang) præstebolig
Grønnevang præstebolig
Hillerød præstebolig
Slotskirkens Hus - sognegård
Der er ligeledes en del småting, men særligt kan nævnes:
Problemer med rem i gavl ved Nødebo konfirmandstue.
Grønnevang præstebolig trænger til en større gennemgang.
5 - Synsprotokoller fra Lynge-Uggeløse
Taget til efterretning.
6 - Synsforretning Strø og Gørløse kirker
Taget til efterretning.
7 - Budget 2022
Behandling af indkomne budgetter. De enkelte budgetter ligger i dataarkivet på DAP.
Jens Christian Christiansen har udarbejdet et skema over årene 2018-2021, der tydeligt viser, at
der er kommet flere indbyggere til, men der er færre medlemmer af folkekirken. Det er samme
billede i begge kommuner.
Derfor må forventningerne til et stigende økonomisk råderum, formentlig, nedjusteres.
Allerød kommune:
Provstiudvalget gennemgik de indleverede budgetter. Da der i 2020 er givet 2 lån med kort
afdragstid, bliver råderummet i 2021 meget smalt, med mindre der kommer en del flere penge ind.
Det skyldes, at afdrag på lån i 2022 udgør næsten 2 millioner.
Hillerød kommune:
Provstiudvalget gennemgik de indleverede budgetter. Der vil formentlig være en del af
anlægsønskerne, som kan finansieres allerede i år via 5 % midlerne. Provstiudvalget noterede sig,
hvilke opgaver det kunne være. Dog afventes den endelige udmelding af ligning fra
kommunen/Kirkeministeriet.
Grønnevang menighedsråd har ikke indsendt ønsker til drift og anlæg. Dog er der jf. synsrapporten
mange opgaver at tage hånd om i præsteboligen. Da Grønnevang sogn har mange frie midler, vil
provstiudvalget spørge menighedsrådet om, hvorvidt man har tænkt at bruge nogle af de frie
midler hertil.
Hillerød menighedsråd anmodes om at kvalificere deres ønske om kr. 100.000 til korleder.
Nødebo-Gadevang menighedsråd skal høres nærmere om forbrug til el og varme.
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Da der er skåret en del i aktiviteterne, ønsker provstiudvalget oplyst, hvor pengene er flyttet hen.
Nørre Herlev: Der er store anlægsønsker sammenlagt i enkelte beløb. Provstiudvalget har allerede
lovet 160.000 til forsatsruder, hvorfor dette beløb skal fratrækkes. Samtidig kan nogle af ønskerne,
formentlig, finansieres allerede i 2021 via 5 % midlerne. Derfor ønskes en mere opdelt oversigt
over anlægsopgaverne.
8 - Mulighed for opnormering af præstekvote i Blovstrød
Behandles under punkt 5 på tillægsdagsordenen.
9 - Ansøgning om 5% midler, Hillerød kirke, til øgede udgifter til anlægsopgaver
Hillerød menighedsråd ansøger om kr. 80.000 til udskiftning af defekt projekter i kirkerummet.
Dernæst ansøges der om kr. 65.000 ekstra, til allerede bevilgede anlægsopgaver. Det drejer sig om
etablering af gulvvarme i spisestue i præstegården inkl. trægulv. Reparation af fuger på de to
skorstene ligeledes præsteboligen og dernæst reparation af have og veranda trappe. Der er kr.
140.000 tilbage af anlægsbevillingen, men arbejdet kommer til at koste kr. 65.000 yderligere.
Godkendt.
10 - Ansøgning om 5% midler eller frie midler til konsulent Nødebo Kirke klimaregulering
Nødebo menighedsråd ansøger om kr. 23.334 af 5 % midlerne (eller brug af egne frie midler) til
dækning af konsulentudgifter til ingeniørassistance ved gennemgang af kirken og udarbejdelse af
forslag m.v. vedrørende indeklimaet.
Provstiudvalget godkendte, at der bruges frie midler til udgiften.
11 - Ansøgning om 5 % midler til graver og entreprenør over sommeren Nørre Herlev
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om kr. 35.000 af 5 % midlerne til dækning af opnormering af
graverkvote fra 30 timer til 37 timer fra 1.8.2021.
Dernæst ansøges om kr. 160.000 af 5 % midlerne til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse
med brug af entreprenør hen over sommerperioden, hvor der mangler en graver.
Provstiudvalget godkendte kr. 35.000 til ændring i timetallet for graver fra 30 til 37 timer.
Provstiudvalget vil gerne have en opstilling over forventede udgifter til entreprenør, fratrukket den
sparede udgift til graverløn i sommermånederne, før udvalget tager stilling til denne del af
ansøgningen.
12 - Ansøgning (byggesag) Blovstrød materielbygning
Detailprojekt fremsendt.
Provstiudvalget sender sagen videre til behandling i Helsingør Stift.
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13 - Ansøgning (byggesag) Blovstrød kapel
Detailprojekt fremsendt.
Provstiudvalget sender sagen videre til behandling i Helsingør Stift.
14 - Ansøgning (byggesag) Blovstrød orgel
Detailprojekt fremsendt.
Provstiudvalget sender sagen videre til behandling i Helsingør Stift.
15 - Hillerød Provsti - Byggesag - Strø-Gørløse sogns menighedsråd - skitseoplæg døbefontsprojekt
Skitseforslag fremsendt til principgodkendelse for det videre arbejde med sagen.
Provstiudvalget sender sagen videre til behandling i Helsingør Stift.
16 - Invitation til festgudstjeneste den 29. august 2021
Festgudstjeneste i anledning af at Peter Birch er blevet bispeviet.
Der kan deltage 1 person fra hvert provstiudvalg.
Provstikontoret spørger Ole Neerup, om han vil repræsentere Hillerød provsti, hvis han ikke kan,
træder Jens Christian Christiansen i stedet.
17 - Nyt fra Favrholm juni 2021
Status på udvalgets arbejde m.v.
Taget til efterretning.
18 - Valg til provstiudvalg og Stiftsråd
Bekendtgørelsen er endnu ikke kommet, men vi er varslet, at det offentlige møde skal ligge mellem
den 16.8-5.92021. Dato m.v. skal fastsættes.
Provstiudvalget fastlægger dato for orienterings- og opstillingsmødet til den 19. august 2021 kl.
19.00. Provstikontoret finder lokation.
19 - Referat Engholm menighedsråd 18.5.2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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20 - Referat fra menighedsrådsmøde Frederiksborg Slotssogn 15.6.2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
21 - Referat af menighedsrådsmøder Grønnevang kirke
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 27.5 og 15.6.2021.
Taget til efterretning.
22 - Referat fra menighedsrådsmøde i Lillerød 26.5.2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
23 - Referat fra menighedsrådsmøde Lynge- Uggeløse 9.6.2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
24 - Menighedsrådsreferater fra Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Møderne den 18.5 og 10.6.2021
Taget til efterretning.
25 - Referat fra menighedsrådsmødet d. 10. juni i Nr. Herlev
Informationspunkt:
Af referatet fremgår det, at der bør afsættes mere tid til dialog ved provstesynet. Det er ikke muligt
på selve dagen, men provsten vil, sammen med Anette Sonne Puggaard, aftale et møde med Nørre
Herlev menighedsråd for afklaring af eventuelle problemstillinger eller udeståender.
Taget til efterretning.
26 - Referat fra menighedsrådsmøde i Præstevang 8. juni 21
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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27 - Referat fra menighedsrådsmøde Skævinge-Ll. Lyngby 080621
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
28 - Referat af menighedsrådsmøde i Strø og Gørløse d. 27/5 2021
Informationspunkt:
Henriette Krog Hansen er udtrådt af rådet. Ann-Mari Sørensen er indtrådt. Svend Erik Pedersen er
valgt som kirkeværge.
Taget til efterretning.
29 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup 20.05.21
Informationspunkt:
Der er stadig problemer med færdiggørelse af kirkegårdsmuren. Det skyldes, at der har været
udskiftning i entreprenøren undervejs. Problemet er under afklaring.
Taget til efterretning.
30 - Referat fra 1.6.2021 - Bestyrelsesmøde i Den Fælles Kirkegårdsdrift tirsdag d. 1. juni 2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
31 - Konstituerende møde i Folkekirkens Skoletjeneste - Hillerød & Allerød samt referat
Informationspunkt:
Tidligere formand Lene Riis-Westergaard fortsætter i bestyrelsen men ikke som formand. Som ny
formand indtræder Andreas Riis Damgaard Præstevang.
Taget til efterretning.
32 - Kopi af: Svar til Hillerød Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 1. kvartal 2021
Informationspunkt:
Helsingør Stift godkender 1. kvartal - PUK.
Taget til efterretning.
33 - Kopi af: Vedr. Lillerød Kirke og konsulentrunde
Informationspunkt:
Der er ikke plads ved konsulentrunden i foråret 2021. Helsingør Stift vil tage Lillerød kirkes
menighedsråd og provstiudvalget med ved konsulentrunden i efteråret 2021.
Taget til efterretning.
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34 - Kopi af: Ophævelse af veto vedr. lokalplansforslag 454
Informationspunkt:
Endelig afgørelse af sagen foreligger.
Taget til efterretning.
35 - Diverse informationer
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Udmelding af pris- og lønindeks for 2022
Helsingør Stift:
Godt nyt for kirkerne: Corona-restriktioner lempes
Delvis fremmøde blandt de ansatte
Gå hjem møde for menighedsråd i Helsingør Stift
Nyt fra Stiftsrådet
Taget til efterretning.
36 - Eventuelt
Informationspunkt:
Intet under eventuelt.
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Referat af Tillægsdagsorden 22.6.2021
Deltagere: Jørgen Christensen, Jens Christian Christiansen, Annemarie Lund, Anette Sonne
Puggaard, Kirsten Britta Aunstrup
Afbud: Ole Birger Neerup
1 - Godkendelse af tillægsdagsorden
Godkendt.
2 - Syn i Engholmkirken
Taget til efterretning.
3 - Engholmkirken - licitation nyt tag
Anlægsbevilling til nyt tag på Engholmkirken vil ikke være tilstrækkelig jf. licitation.
Engholm menighedsråd har fremsendt finansieringsforslag på overskridelsen, som udgør kr.
533.182. kr. 265.382 kan dækkes ved tidligere endnu ikke brugte anlægsbevillinger. Menighedsrådet
ansøger om 5 % midler til dækning af rest kr. 267.800.
Provstiudvalget godkender, at overskridelsen dækkes af uforbrugte anlægsmidler, besparelser på
drift eller frie midler.
Den rest, der måtte udestå (maksimum kr. 267.800), kan dækkes af 5 % midlerne.
Godkendelsen er under forudsætning af, at menighedsrådet har behandlet ansøgningen.
4 - 5 % ansøgning til jordkasse - Blovstrød sogn
Blovstrød menighedsråd ansøger om kr. 19.656 inkl. moms til ny jordkasse.
Godkendt.
Blovstrød har samlet fået tilsagn om 5 % midler, der beløbsmæssigt opvejer likviditetslånet på kr.
120.000. Blovstrød menighedsråd og regnskabsfører vil få tilsendt opgørelse og konteringsvejledning
for bogføring af ovenstående.
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5 - Opnormering af lokalfinansieret præstekvote
Da Blovstrød sogn har modtaget biskoppens skrivelse og afslag vedr. opnormering af præstekvote
finansieret af Fællesfonden, anmoder Blovstrød menighedsråd om, at provstiudvalget vil opnormere
den lokalfinansierede præstekvote fra 50 % til 75 %.
Provstiudvalget drøftede ansøgningen. Der lokalfinansieres sammenlagt 2 hele præstestillinger i
Allerød kommune i dag. Det er ikke muligt at finde midlerne til at imødekomme ansøgningen.
Provstiudvalget vil eventuelt kunne tilbyde økonomisk hjælp til konfirmandundervisning, hvis
arbejdsbyrden påkræver dette. Ved kirkelige handlinger, for udensogns-borgere, kan det overvejes at
lade egen sognepræst følge med.
6 - Referat af menighedsrådsmøde i Strø-Gørløse menighedsråd 17/6 2021
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
7 - Referat fra menighedsrådsmøder i Uvelse
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 18.5 og 11.6.2021
Taget til efterretning.
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