Hillerød den 28.8.2018
Referat fra Provstiudvalgsmødet den 23. august 2018
Afbud: Anette Sonne Puggaard
Kommentarer:
Kari Janisse fra Kirkeministeriets økonomiafdeling deltager under Provstiudvalgsmødet som
gæst.
1 - Godkendelse af dagsorden
Ansøgning om tilskud til orgellærer fra Præstevang menighedsråd sættes på dagsorden
som punkt 20.
Dagsorden godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra Provstiudvalgsmødet den 26.6.2018
Provstiudvalgsmøder 2018 (2018 - 3339)
Godkendt.
3 - Sangcenter/Drenge- og mandskor
Beskrivelse:
Bine Bryndorf organist ved Slotskirken deltager og fortæller om tankerne bag
Sangcenter/Drenge- og mandskor.
Der er til budget 2019 fremsendt ønske om bevilling til opstart af et Drenge- og mandskor.
Ligeledes er der, i det forløbne år, blevet talt om Sangcenter Nordsjælland. Bine Bryndorf er
indbudt for at fortælle mere om begge dele.
Orientering fra Bine Bryndorf:
Der har tidligere været et Drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke, og det er
ønsket, at der bliveret kor igen. Der mangler noget for mænd og drenge. Det er en
udfordring at samle mænd og drenge til at synge. Det ses også, når der skal engageres
tenorer og basser i de mange frivillige kor rundt omkring. Og i børnekorene er det ikke
drengene, der fylder.
Lige nu er der et større samarbejde i Hillerød mellem organister, mellem musikskoler og
kirken, mellem skole, kirke og musikskole og mellem alle parter og det nye sangcenter.
Det er derfor nu, der er basis for at skabe et nyt drenge- og mandskor.
Der er i dag drenge- og mandskor i Helsingør og Roskilde, og der er 2 i København.
At starte fra nul er et meget stort og krævende arbejde. Det er en fuldtidsstilling at have et
kor på det påtænkte niveau, og det vil tage lang tid, før det lyder godt.
Lige nu arbejdes der på et projekt: "Sang for 2. klasse". Her deltager musisk ansatte fra
Hillerød og Ullerød kirke.
Jørgen Christensen påpeger, at kommunen også bør engageres i hele "sangstyrkelseprojektet" og også bidrage økonomisk.
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Der er enighed om, at selvom ansøgningen kommer fra Frederiksborg Slotssogn, så skal et
nyt drenge- og mandskor være et fælles Hillerød kor.
Bine Bryndorf gør opmærksom på, at rekrutteringsområdet ligeledes vil være meget stort
geografisk og række ud over provstiets grænser.
Med hensyn til grundlaget for at ansætte en dygtig korleder, så skulle der ifølge Bine
Bryndorf være gode muligheder.
Såfremt provstiudvalget bakker op om ansøgningen, er der tale om en fremadrettet årlig
udgift. Provstiudvalget påpeger, at et kor, når det er etableret, også bør benytte sig af
private sponsorater. Ligeledes skal der etableres en stærk forældregruppe/frivillige omkring
koret. Kirsten Aunstrup peger på muligheden for at søge støtte hos Hillerød Forum.
4 - Budget 2019
Budget 2019 (2018 - 3357)
Beskrivelse:
Budget 2019 med endelige ligningsbeløb, landskirkeskat m.v.
Der er indkommet ansøgning fra Gørløse vedr. anlægsønske til mur som forhøjer
anlægsønsket fra 100.000 til ca. 120.000. Se også punkt 10.
Der er indkommet ansøgning fra Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd om en anlægsbevilling
på kr. 90.000 til indkøb af 2 katafalker.
Gørløse, Strø, Skævinge-Ll. Lyngby kirkegårde ansøger gennem Skævinge-Ll. Lyngby
menighedsråd om en anlægsbevilling på kr. 135.000 til sikring af gravmæler.
Lillerød menighedsråd ansøger om følgende anlægsarbejder i 2019:
Allerede i 2019 påbegyndes arbejdet med kirkerestaurering kr. 500.000 resten ansøges i
2020 og udgør kr. 700.000.
Ligeledes har Lillerød menighedsråd ansøgt om anlægsmidler til synsudsatte opgaver
samlet kr. ca. 300.000.
Synet kunne ikke afholdes før budgetterne skulle indsendes.
Samlet set er der blevet lidt flere penge til fordeling, men ikke så meget som forventet.
Jørgen Christensen har spurgt kommunen om man på den baggrund ville vælge det
selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, men det vides ikke p.t.
Nuværende budget udarbejdes efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Provstiudvalget ønsker at udmeldte frister for indlevering af budgetønsker overholdes.
Der er dog tilfælde, hvor årsag til for sent indsendte ønsker er helt reelle.
Provstiudvalget ønsker oplyst, hvilke forudsætninger der ligger til grund for beregning af
Landskirkeskatten.
Kari Janisse opridser kort de forskellige parametre, og provstikontoret skriver efterfølgende
til Kirkeministeriet for nærmere uddybning.
Gennemgang af budgetønsker og fordeling af ligningsmidler blev foretaget.
Budgetbevillingen til kirkebyggeriet vedr. Hillerød og Ullerød drøftes.
Jf. indsendte budgetter udgør opsparingen pr. 1.1.2019 kr. 11.742.860 i Hillerød og kr.
6.210.000 i Ullerød. Bevillingen til inventar i Nyhuse kapel blev drøftet.
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5 - Ansøgning fra Grønnevang sogn om ansættelse af pædagog
Aktivitetspulje Hillerød 2018 (2018 - 6957)
Beskrivelse:
Grønnevang sogn søger om økonomisk hjælp til ansættelse af pædagog til hjælp ved
gudstjeneste i forbindelse med flygtningebørn i børnekirken.
Der er ikke angivet en pris på omkostningen fra Grønnevang sogn.
Provstiudvalget bevilger kr. 25.000 til opgaven. Beløbet finansieres af aktivitetspuljen, og
beløbet fordeles mellem både Allerød og Hillerød, da Grønnevang kirke har påtaget sig
opgaven omkring arbejdet med flygtninge for hele provstiet.
Ud fra de givne oplysninger vil beløbet kunne dække en periode frem til sommeren 2019,
hvorefter Provstiudvalget imødeser en evaluering.
6 - Ansøgning til Provstiudvalget vedr. ekstra konfirmandlærer til Præstevang Kirke
Minikonfirmandordningen 2018 (2018 - 13065)
Beskrivelse:
Ansøgning fra Præstevang menighedsråd om økonomisk hjælp til ansættelse af
konfirmandunderviser kr. 25.000.
Kan finansieres fra minikonfirmand-konfirmandordningen.
Godkendt.
Finansieres via mini-konfirmandordningen.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen.
7 - 5 % - Ansøgning fra Lillerød Menighedsråd om dækning af uforudsete udgifter
5 % - Ansøgning om dækning af uforudsete udgifter - Lillerød menighedsråd (2018 - 20482)
Beskrivelse:
Ansøgning fra Lillerød menighedsråd kr. 397.170 af 5 % midlerne til dækning af uforudsete
udgifter. Uforudsete udgifter består af vikarudgifter og feriepenge i forbindelse med
fratræden.
Provstiudvalget drøftede menighedsrådets forvaltning af ligningsmidler og
solidaritetsspørgsmålet i forhold til andre sogne i ligningsområdet.
Provstiudvalget anser en del af de uforudsete udgifter for at være selvforskyldt.
Provstiudvalget godkendte ansøgningen, som dog følges af en skrivelse til menighedsrådet.
8 - Ansøgning om 5% midler til Lynge-Uggeløse Sognegård
Anlæg - Ventilationsanlæg - Lynge-Uggeløse Sognegård (2018 - 19368)
Beskrivelse:
Genfremsendelse af ansøgning vedr. ventilation i sognegård.
Ansøgningen lyder på kr. 173.750 + moms (217.188 inkl. moms)
Provsten fik ved Provstiudvalgsmødet den 26.6.2018 fuldmagt til at godkende ansøgningen,
når kriterier var opfyldt.
Ansøgningen er godkendt.
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9 - Ansøgning om 5% midler - merudgift i forhold til synsudsatte arbejder - Den fælles
Kirkegårdsdrift
5 % midler - merudgift i forhold til synsudsatte arbejder - Den fælles Kirkegårdsdrift (2018 24923)
Beskrivelse:
Ansøgning fra Den Fælles Kirkegårdsdrift om mer-udgift i forbindelse med synsudsatte
arbejder:
Tagryg Gadevang kapel/graverkontor
Der er tildelt kr. 35.300 med udgiften udgør kr. 84.362, hvorfor der ansøges om differencen
kr. 49.062,50.
Provstiudvalget besluttede, under forudsætning af at ansøgningen er behandlet af
kirkegårdsbestyrelsen, og at beslutning om ansøgning fremgår af referat, at bevilge beløbet.
Udbetaling sker først, når ovenstående dokumenteres.
10 - Kirkegårdsmur - Gørløse
Anlæg - Kirkemur - Gørløse (2018 - 15923)
Beskrivelse:
Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Birgitte Fink.
Ansøgning om 5 % midler i indeværende år til nedtagelse af et stykke af kirkegårdsmuren.
kr. 62.500 inkl. moms. Eventuelt fældning af træer 2018/2019 kr. 43.225 inkl. moms.
Principielt godkendt dog anmodes om, at der indhentes yderligere tilbud på træfældning.
11 - Blovstrød menighedsråd: Yderligere ansøgning om brug af jordsalgspenge
Anlæg - Præstegårdshave m.v. Blovstrød (2018 - 18779)
Beskrivelse:
Helsingør Stift har godkendt tidligere ansøgning om brug af kr. 612.000 af jordsalgspengene
til forbedring af Præstegård/have.
Blovstrød menighedsråd fik ikke alle tal med i første ansøgning, hvorfor der nu ansøges om
yderlige kr. 18.400. Beløbet dækker udgift til landskabsarkitekt og skitseprojektering.
Provstiudvalget vil ikke videresende ansøgningen til Stiftet.
Blovstrød har frie midler, hvoraf udgiften kan afholdes.
12 - Status - Hillerød kirke, nyt sognehus
Anlæg - Byggesag - Hillerød kirke (2018 - 3406)
Beskrivelse:
Referat fra stademøde.
Helsingør Stifts afgørelse vedr. dispositionsforslag til nyt sognehus.
Helsingør Stift har fremsendt udtalelse vedr. byggeprojektet. Provstiudvalget har ikke fået
menighedsrådets/byggerådgivers svar på udtalelsen. Hvorfor provstiudvalget imødeser
dette.
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13 - Varmeanlæg - Lynge-Uggeløse
Anlæg - Varmeanlæg, kalkmalerier m.v. - Lynge kirke (2018 - 7315)
Beskrivelse:
Afgørelse fra Helsingør Stift på fremsendt ansøgning.
Helsingør Stift kan ikke godkende ansøgningen.
Ansøgning tilsendt Helsingør Stift er ikke godkendt.
Provstiudvalget finder det problematisk, at professionelt udarbejdede projekter i flere tilfælde
ikke lever op til Stiftets og konsulenternes forventninger. Provstiudvalget anmoder
menighedsrådet om en status på sagen.
Provstiudvalget deltager gerne i et møde med rådgiver.
14 - Afgørelse vedr. fremsendt skitseprojekt vedr. nyt ventilationsanlæg - Præstevang
Kirke
Anlæg - Ventilationsprojekt - Præstevang Kirke (2018 - 3346)
Beskrivelse:
Afgørelse fra Helsingør Stift.
Stiftet godkender det fremsendte, men med en række betingelser.
Provstikontoret gør opmærksom på, at der p.t. mangler kr. 410.000 i finansieringen via sidst
tilsendte overslag.
Forprojekt er godkendt dog betinget af konsulenternes udtalelser iagttages.
Menighedsrådet har udsat udførslen af opgaven til 2019. Udbudsopgaven sættes i gang 1.9.
Der udestår finansiering af kr. 410.000, provstikontoret skriver til menighedsrådet.
Annemarie Lund deltog ikke i behandlingen af sagen.
15 - Møde med Tjæreby-Alsønderup menighedsråd
Anlæg - Alterskranke - Alsønderup (2018 - 7830)
Beskrivelse:
Der er mange udeståender i Tjæreby-Alsønderup, hvorfor der foreslås afholdt et møde til
drøftelse af:
Kirkegårdsmur
Nedrivning af Svends Hus
Blytag i Tjæreby
Projekt vedr. præstegården
Projekt vedr. alterskranke - Alsønderup kirke
Der udestår fortsat projekter, som kan godkendes.
Provstikontoret vil videresende forespørgsel om fjernelse af nuværende alterskranke til
Helsingør Stift. Provstiudvalget kan ikke træffe beslutning i denne sag.
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16 - Kvartalsrapport 2018 30062018
PUK 2018 (2018 - 7223)
Beskrivelse:
Halvårsrapport for PUK inkl. Skoletjeneste og puljer m.v.
Der er udarbejdet et notat til regnskabsaflæggelsen.
Godkendt.
17 - Personalesag - Opsigelse fra regnskabschef og kontorleder
Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor 2018 (2018 - 3861)
Beskrivelse:
Lukket punkt.
Lukket møde.
Opsigelse fra regnskabschef og kontorleder.
Den foreslåede nye ledelsesstruktur blev godkendt til evaluering efter et år.
Studerende fra CBS kan måske tænkes ind i en overgangsperiode.
Provstiudvalget vil gerne, at der holdes en afskedsreception.
Lukket møde slut.
18 - Personalesag
Beskrivelse:
Lukket punkt.
Lukket møde.
19 - Datoer for kommende Provstiudvalgsmøder
Beskrivelse:
Formandsmødet den 11.10. 2018 afholdes i Præstevang kirke og afvikles som en
minikonference. Program udsendes i næste uge.
Provstiudvalgsmødet samme dag begynder kl. 13.00 på provstikontoret.
Provstiudvalgsmødet den 22.11.2018 flyttes til den 23.11.2018 og afholdes kl. 15.00 hos
Kirsten Aunstrup, hvor nye datoer fastlægges.
Budgetsamråd Allerød afholdes i Engholmkirken - budgetsamråd Hillerød afholdes i
Skævinges mødelokaler. Kirsten Aunstrup kan ikke deltage ved budgetsamrådet i Hillerød
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20 - Ansøgning orgellærer
Aktivitetspulje Hillerød 2018 (2018 - 6957)
Ansøgningen blev godkendt og finansieres via aktivitetspuljen.
Tilbuddet dækker hele Hillerød og benyttes på tværs af sognegrænser.
21 - Referat fra menighedsrådsmøde Engholm sogn 13.6.2018
Menighedsrådsreferater 2018 Engholm (2018 - 3630)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Taget til efterretning.
22 - Referat fra menighedsrådsmøde Lillerød sogn 25.6. 2018
Menighedsrådsreferater 2018 Lillerød (2018 - 7542)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Taget til efterretning.
23 - Referat fra menighedsrådsmøde Nødebo-Gadevang sogne 7. 8. 2018
Menighedsrådsreferater 2018 Nødebo-Gadevang (2018 - 4409)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Taget til efterretning.
24 - Referat fra menighedsrådsmøde Præstevang
Menighedsrådsreferater 2018 Præstevang (2018 - 6406)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referater fra mødet den 16.5. mødet den 12.6 og mødet den 14.8.2018
Taget til efterretning.
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25 - Referat fra menighedsrådsmøde Skævinge-Lille Lyngby
Menighedsrådsreferater 2018 Skævinge-Ll. Lyngby (2018 - 2791)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Referat fra menighedsrådsmødet den 15.8.2018.
Selv om præsteboligen, da den blev renoveret, blev radonsikret, har dette ikke haft den
ønskede virkning. Taget til efterretning.
26 - Referat fra menighedsrådsmøde den 14.6.2018 Tjæreby-Alsønderup
Menighedsrådsreferater 2018 Tjæreby-Alsønderup (2018 - 3512)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Taget til efterretning.
27 - Referat fra menighedsrådsmødet d. 14.6. 2018 Ullerød
Menighedsrådsreferater 2018 Ullerød (2018 - 13513)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Taget til efterretning.
28 - Referat fra menighedsrådsmøde den 20.6. og mødet den 7.8. Uvelse
Menighedsrådsreferater 2018 Uvelse (2018 - 3383)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Modtaget referat.
Den nuværende sognepræst har opsagt sin stilling, så menighedsrådet skal i gang med
ansættelse af ny præst.
Taget til efterretning.
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29 - Udtrædelse af menighedsrådet i Nørre Herlev
Konstitueringer m.v. menighedsråd i Hillerød Provsti (2018 - 10211)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Nørre Herlev menighedsråd godkender, at Kim Wilsborg ønsker at udtræde af
menighedsrådet.
Taget til efterretning.
30 - Lillerød 2. kvartalsrapport 2018
Regnskab - 2018 - Lillerød (2018 - 24883)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Halvårsrapport Lillerød.
Taget til efterretning.
31 - 2. kvartalsrapport 2018 - Nødebo-Gadevang
Regnskab - 2018 - Nødebo-Gadevang (2018 - 23792)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Regnskabsrapport fra 1.1.-30.6
Taget til efterretning.
32 - Halvårsregnskab 2018
Regnskab - 2018 - Tjæreby-Alsønderup (2018 - 11052)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Indsendt halvårsregnskab.
Taget til efterretning.
33 - 1. kvartalsrapport 2018 - Uvelse
Regnskab - 2018 - Uvelse (2018 - 8914)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Regnskabsrapport for Uvelse fra 1.1.-31.3.2018
Taget til efterretning.
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34 - Ullerød - Byggesag
Anlæg - Byggesag - Ullerød kirke (2018 - 25266)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Ullerød menighedsråd udvælger byggerådgiver.
Taget til efterretning.
35 - Invitation til by-udviklings-netværk
Diverse information (2018 - 6044)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Indbydelse til deltagelse i Kirkefondets byudviklingskonference.
Taget til efterretning. Eventuelt tilmelding afventer behovsafklaring.
36 - Invitation til repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten
Skoletjenesten 2018 (2018 - 14687)
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Der afholdes repræsentantskabsmøde den 30.8. kl. 19.00
Taget til efterretning.
37 - Diverse information
Beskrivelse:
Informationspunkt.
Kirkeministeriet:
Orientering om nye standardsøgninger i F2
Nyhedsbrev om F2
Digitaliseringskonference
Uddeling af midler fra Kompetencefonden
Begrænsning af adgang til lønsystemet for provstier
Kirkeistandsættelsesordningen støtter ti gode projekter i 2018.
Udviklingsfond.
Menighedsrådsvalg 2018.
Helsingør Stift:
Ansættelse af uddannelseskonsulent m.v.
Nye kurser for menighedsrådsmedlemmer
Nyt fra Stiftsrådet - Stiftsinitiativprisen
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Sognepræst Birgitte Grøn: opnormering af præstekvote til 50 %
Ansættelses af barselsvikar i Blovstrød Ole Lyngvåg
Ansættelses af årsvikar i Slotssognet Christina Falck Christensen
Opslag af deltidspræstestilling i Blovstrød
Landsforeningen af Menighedsråd:
Fastfrysning af grundskyld
Øvrige:
Ny gruppelivsaftale
Nordea får nyt juridisk hovedsæde
Teologisk Salon
KMS fagpakke
Taget til efterretning.
38 - Eventuelt
F2 - gennemgang.
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