Referat
Provstiudvalgsmøde 25.8.2020
Deltagere: Jørgen Christensen, Annemarie Lund, Ole Birger Neerup, Anette Sonne
Puggaard, Kirsten Britta Aunstrup
Afbud: Jens Christian Christiansen
Ole Neerup blev forsinket og deltog fra punkt 4.
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 25.6.2020
Godkendt.
3 - Møde med Blovstrød menighedsråd
Orientering om mødet med Blovstrøds formand, kasserer og kirkeværge.
Jf. bilag 4 forventes der brug af kr. 15.563.000 af jordsalgspengene. Bilaget har opdelt
forventede omkostninger til de enkelte projekter. I opgørelsen indgår ligeledes kr. 280.000 til
køb af nye møbler.
Jørgen Christensen orienterede om mødet med Blovstrød. Ved mødet blev en del principper
og spørgsmål afklaret.
Forsikringssagen vedr. vandskade i præstebolig og alle udgifter forbundet med dette er
endnu ikke afklaret. Regnskabskontoret hjælper med at samle tal til forsikringsselskabet, så
ansøgning kan sendes afsted snarest mulig.
Blovstrød har de seneste år haft meget svingende indtægter på kirkegården, hvilket har haft
betydning for de seneste årsregnskaber.
Provstiudvalget vedtog, at de 5 % ansøgninger, som på mødet i juni blev udskudt til 2.
kvartals regnskab forelå, afventer resultatet af 3. kvartal og afklaring af forsikringsrefusion.
Beslutning om indkøb af stole til sognegården fra jordsalgskontoen afventer ligeledes
afklaring af forsikringsrefusion.
Skulle der opstå et likviditetsproblem, vil det altid være muligt at få yderligere lån i 5 %
midlerne.
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4 - Budget 2021
Fordeling af ligningsmidler til fremlæggelse på budgetsamråd.
Hillerød:
Der er ønsker for 18.4 millioner, men der er kun kr. 5.3 millioner at fordele.
Frederiksborg Slotssogn har på anlæg ønsket kr. 50.000 til ny messehagel. Annemarie
Lund ønsker, at der skal ske en principdrøftelse omkring, hvordan messehageler
finansieres. Skal det/kan det være et anlægsønske, eller skal finansiering ske via
fonde/indsamling m.v. Dette kunne drøftes på budgetsamråd eller på et formandsmøde.
Halvårsregnskaberne udviser generelt et stort mindreforbrug. Derfor vil provstiudvalget
opfordre til, at flere af anlægsønskerne bliver udført allerede i 2020 for driftsmidler. Dette
fremgår af provstiudvalgets bilag til budget 2021, som udsendes før budgetsamråd.
Tilladelse til afholdelse af anlægsudgifter via drift i 2020 er dog betinget af, at
menighedsrådet rent faktisk har pengene til det. Kan de pågældende anlægsønsker ikke
finansieres via drift, må de udskydes til 2022.
Frederiksborg Slotssogn har haft en stor besparelse på anlægsbevilling til tag på
Slotssognets Hus. Denne anvendes til anlægsmidler søgt til 2021 samt til dækning af
ansøgning punkt 46. Ligning for 2021 reduceres med resten af besparelsen.
Provstiudvalget ønsker afklaret, hvorfor Tjæreby-Alsønderup har sat kr. 2.000.000 som
anlægsønske til kirkegårdsmur. I de disponerede midler for 2021 kan provstiudvalget kun
bevilge kr. 1.000.000.
Provstiudvalget besluttede, at feriepengeforpligtelsen kr. 1.8 million betales i 2021, så denne
udgift er væk fremadrettet.
Allerød:
Der er ønsker for 7.6 million, men der er kun 3.1 million at fordele.
Halvårsregnskaberne udviser generelt et stort mindreforbrug. Derfor vil provstiudvalget
opfordre til, at flere af anlægsønskerne bliver udført allerede i 2020 for driftsmidler. Dette
fremgår af provstiudvalgets bilag til budget 2021, som udsendes før budgetsamråd.
Tilladelse til afholdelse af anlægsudgifter via drift i 2020 er dog betinget af, at
menighedsrådet rent faktisk har pengene til det. Kan de pågældende anlægsønsker ikke
finansieres via drift, må de udskydes til 2022.
I Allerød kommune afregnes feriepengeforpligtelsen ligeledes i 2021.
(Afbud fra Annemarie Lund og Anette Sonne Puggaard til budgetsamråd).
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5 - Kirkegårdsmur og fældning af træer Gørløse kirkegård
Der er ansøgt om kr. 237.500 af 5 % midlerne til kirkegårdsmur og kr. 37.500 til fældning af
træer. Provsten har korresponderet med menighedsrådsformanden om indhentning af tilbud
m.v.
Provstiudvalget afventer sidste tilbud. Jørgen Christensen bemyndiges til at færdigbehandle
sagen. Provstiudvalget godkender, at bestyrelsen deltager med en egenfinansiering på kr.
100.000, og kan bestyrelsen finansiere en større andel af udgiften, vil det også være fint.
6 - Vandskade i Præstevang Kirke
Præstevang menighedsråd har haft vandskade i kælderen i Præstevang kirke. Skaden
dækkes af forsikringen, men det vil være hensigtsmæssigt at skifte flere rør og stopventiler
ved samme lejlighed. Derfor kan der kommer meromkostninger, som forsikringen ikke
dækker. Da Præstevangs økonomi, i indeværende år indeholder større økonomiske
dispositioner (Wedells Vænge), kan det være svært at sige, om kirkekassen har midler nok
til selv at dække omkostninger.
Provstiudvalget imødeser en konkret ansøgning. Skaden skal udbedres.
Annemarie Lund deltog ikke i punktets behandling og beslutning.
7 - Kvartalsrapport 2020 januar til juni
PUK - Skoletjenesten og puljer første halvår 2020.
Der er et samlet overskud på kr. 145.159 i første halvår. Der er udarbejdet et notat til
forklaring af regnskabstallene.
Godkendt.
8 - Anlæg - Tagrenovering Nødebo Kirke
Provstiudvalget har bevilget anlægsmidler til træspir og nyt tag på Nødebo kirke. Der
mangler et projekt for arbejdet, dette er efterlyst.
Projekt udestår fortsat. Der skulle foreligge et dokument fra Nationalmuseet, dette er endnu
ikke fremsendt til provstiudvalget. Projektet mangler godkendelse i Stiftet. Provstikontoret
rykker Nødebo-Gadevang menighedsråd igen.
9 - Orgeludvidelse i Nødebo Kirke
Ansøgning om nyt orgel i Nødebo kirke er videresendt til principgodkendelse i Helsingør
Stift. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet tilsagn om økonomisk dækning. Dette
behandles ved budgetudmelding for 2021.
Der er ikke kommet svar fra Helsingør Stift vedr. det fremsendte. Der er i budgetudmelding
for 2021 ikke givet anlægsbevilling til orglet.
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10 - Ansøgning: Støtteforeningsprojekt 2020: Hvem var ham Jesus egentlig? DKM
Danske Kirke og Mediecenter ansøger om støtte til projekt 2020: "Hvem var ham Jesus
egentlig?"
Provstiudvalget mener ikke, at der er lovhjemmel til udbetaling af støtte. Dette afklares med
revisor.
11 - Alterskranke Alsønderup
Redegørelse vedr. Alterskranke i Alsønderup kirke og ny ansøgning om mindre skranke
med plads til brudepar og en forsøgsperiode uden alterskranke.
Provstiudvalget godkender den fremsendte redegørelse, som videresendes til Helsingør
Stift med anbefaling.
12 - Christen Jørgensen Hillerød kirke orienterer om byggesagen
Besøg og orientering om byggeprocessen ved Hillerød kirke.
Der har været skrevet en del i avisen om projektet, men i Hillerød kirke glæder
menighedsrådet sig over, at projektet nu bliver virkeliggjort.
Det er altid svært at bedømme et byggeri under opførelse. Det bliver godt, når det er
færdigt. Entreprenørerne har haft svært ved at rydde op undervejs. Men nu er der kommet
styr på det.
Der er afleveringsforretning den 2. november 2020 og indvielse 1. søndag i advent.
Christen Jørgensen redegjorde for diverse ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet og den
samlede økonomi. Budgettet er brugt Der er indkøbt inventar, og der sørges for
tyverisikring af 7-stole.
Jørgen Christensen beder menighedsrådet overveje, hvordan genplantning af træer kan
indpasses i forhold til færdiggørelsen af byggeriet. Dette for at imødegå kritikpunkter i den
anledning. Ole Neerup opfordrer til, at menighedsrådet op til den 2. november skriver et
indlæg til avisen om, hvad der skal ske med hensyn til beplantning, anlægning af
græsområder osv. Christen Jørgensen påpeger, at der også i forbindelse med betonkanten
etableres en græsskrænt.
For at holde budgettet er der sparet på AV-udstyret. Men ikke mere end det stadig er en god
og funktionel løsning, der er valgt.
Christen Jørgensen vil sende byggeregnskab løbende de sidste måneder af byggefasen.
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13 - Formandsmøde / Repræsentantskabsmøder efterår
Fastlæggelse / drøftelse af formandsmøde og repræsentantskabsmøder i efteråret 2020.
Formandsmøde 12. november: Tidspunkt ændres fra 19.00 til 19.30.
Favrholm gruppen skal i gang igen, Jørgen Christensen er tovholder.
Repræsentantskabsmøde for de øvrige samarbejder:
Dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde sættes af bestyrelse for det Fælles Kirke- og
Regnskabskontor ved deres næste bestyrelsesmøde i september.

14 - Referater fra Blovstrød menighedsråd
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 14.6 og 28.6
Taget til efterretning.
15 - Referat af menighedsrådsmødet den 9.6.2020 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
16 - Referat fra Menighedsrådsmødet d. 18. juni Nørre Herlev
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
17 - Referat fra menighedsrådsmøder Præstevang
Informationspunkt:
Referat fra møderne den 11.6 og 11.8.
Menighedsrådet har et ønske om drøftelse af likviditetsstyring ved større anlægsopgaver.
Dette kunne ske på formandsmødet.
Taget til efterretning.
18 - Referat fra menighedsrådsmødet 6.8.20 Skævinge-Ll. Lyngby
Informationspunkt:
Jørgen Christensen har drøftet Corona-regler og opmåling af kirken med sognepræsten.
Taget til efterretning.
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19 - Referat fra menighedsrådsmøde i Strø 10.7.2020
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
20 - Referat af menighedsrådsmøde 17.06.2020 Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at det er lokalhistorisk museum, der
tager sig af gravminder m.v. ikke lokalkendte.
Taget til efterretning.
21 - Referat af menighedsrådsmøde samt orienteringsmøde 09.06.20 Uvelse
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
22 - Kopi af: Svar til Hillerød Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 1. kvartal
2020
Informationspunkt:
Godkendelse fra Helsingør Stift PUK 1. kvartal.
Taget til efterretning.
23 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Blovstrød
Informationspunkt:
Underskud kr. 150.307 (dobbelt husleje m.v.)
Taget til efterretning.
24 - Kvartalsrapport 2. kvt 2020 Den Fælles Kirkegårdsdrift
Informationspunkt:
Overskud kr. 303.440
Taget til efterretning.
25 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 (003) Kirkegårdsdrift 2
Informationspunkt:
Overskud kr. 201.499
Taget til efterretning. Kr. 100.000 af frie mider skal anvendes til kirkegårdsmur jf. punkt 5.
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26 - 2. Kvartalsrapport 2020 Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt:
Overskud kr. 55.635
Taget til efterretning.
27 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Engholm
Informationspunkt:
Overskud 145.925
Provstiudvalget udskyd beslutning om 5 % midler til punkterede ruder ved mødet i juni
måned. Provstiudvalget udskyder endnu engang beslutningen til 3. kvartal foreligger.
Taget til efterretning.
28 - 2. Kvartalsrapport 2020 Slotssogn
Informationspunkt:
Overskud kr. 30.082
Taget til efterretning.
29 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Grønnevang
Informationspunkt:
Overskud kr. 25.005
Taget til efterretning.
30 - 2. Kvartalsrapport 2020 Gørløse
Informationspunkt:
Overskud kr. 62.625
Taget til efterretning.
31 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Hillerød
Informationspunkt:
Overskud kr. 188.491
Taget til efterretning.
32 - Kvartalsrapport 2.kvt. Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
Overskud kr. 302.926
Taget til efterretning.
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33 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Nødebo Gadevang
Informationspunkt:
Overskud kr. 488.157 (Refusion kapel - udgiften er ført i henholdsvis 2019/2020)
Taget til efterretning.
34 - 2. Kvartalsrapport 2020 Nørre Herlev
Informationspunkt:
Overskud kr. 1.006
Taget til efterretning.
35 - Kvartalsrapport 2. kvt. 2020 Skævinge Ll Lyngby
Informationspunkt:
Overskud kr. 174.999
Taget til efterretning.
Sager:
36 - 2. Kvartalsrapport 2020 Strø
Informationspunkt:
Underskud kr. 183.432 (Brug af frie midler – samt udestående 5 % midler konfirmandstue).
Taget til efterretning.
37 - Kvartalsrapport 2.kvt. Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Underskud kr. 24.124 (frie midler)
Taget til efterretning.
38 - Kvartalsrapport 2.kvt. 2020 Ullerød
Informationspunkt:
Overskud kr. 22.374
Taget til efterretning.
39 - 2. Kvartalsrapport 2020 Uvelse
Informationspunkt:
Overskud kr. 30.088
Taget til efterretning.
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40 - Anmodning fra Nr. Herlev Menighedsråd, Hillerød Provsti, om at komme i
betragtning til et besøg i Helsingør Stifts konsulentbesøgsrunde den 25.8. og 26.8.
2020
Informationspunkt:
Nørre Herlev menighedsråd har ansøgt om at deltage i Stiftets konsulentrunde. Dette er
bevilget, der afholdes konsulentrunde i Nørre Herlev den 25.8.2020 kr. 9.00-.9.45.
(Sagen gælder varmeanlæg og tilsodning af vægge).
Jørgen Christensen har medvirket ved konsulentrunde dags dato, nærmere omkring dette
under punkt 47.
Taget til efterretning.
41 - Uggeløse Kirke Alterbillede
Informationspunkt:
Yderligere oplysninger om projekt nyt alterbillede i Uggeløse kirke er fremsendt til Helsingør
Stift.
Taget til efterretning.
42 - Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten
Informationspunkt:
Der er repræsentantskabsmøde den 27.8.2020
Taget til efterretning.
43 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Den Folkekirkelige udviklingsfond
Fremrykket udbetaling af lønmodtagernes feriemidler
Adgang til e-mail og Onedrive fra smartphones m.v
Ny Webbrowser på Kirkenettet
Ny bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i
menighedsråd og provstiudvalg m.v.
Helsingør Stift:
Orientering om valg af valgbestyrelse i forbindelse med bispevalg i Helsingør Stift
Opdatering af menighedsrådets sammensætning i henhold til bispevalg i Helsingør Stift
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden Juni og Juli
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Øvrige:
HK - ingen lønforhandling i 2020
Hillerød kommune: vedr. Ullerød Sugerbrugs
Taget til efterretning.
44 - Eventuelt
Informationspunkt:
Intet under eventuelt
Tillægsdagsorden
45 - Om overskud på halvårsregnskab og forslag til ændringer i budgetforslag 2021
for Nødebo-Gadevang Menighedsråd
Nødebo-Gadevang har jf. kvartalsrapport for 2. kvartal et overskud. Menighedsrådet
fremsender forslag til, hvorledes ønsker på budget 2021 kan dækkes heraf.
Godkendt jf. punkt 4.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
46 - Kirkekasse Ansøgning om brug af overskud på anlægsbevilling 2020 til dækning
af specifikke udgifter budget 2021 Frederiksborg Slotssogn
Frederiksborg Slotssogn ønsker provstiudvalget godkendelse af følgende:
Der er blevet et overskud på anlægsprojektet "tag Slotskirkens hus" givet i 2020 på kr.
841.132.
Menighedsrådet søger om at måtte anvende kr. 292.000 af disse til nedenstående:
1) kr. 50.000 ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med orlov (organist)
2) kr. 135.000 nye vinduer i præstebolig Selskovvej - budgetønske på budget 2021 udgår.
3) kr. 18.900 Nyt nøglesystem til Slotskirkens hus.
4) kr. 57.000 fremrykning af diverse mindre opgaver ved Slotskirkens hus - budgetønsker på
budget 2021 udgår.
5) kr. 32.000 indkøb af græsslåmaskine
Godkendt jf. budgetpunkt 4.
Jørgen Christensen deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
47 - Ansøgning om 5% midler til udbedring af skimmelsvamp Nørre Herlev kirke
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om kr. 118.406 til dækning af udgifter i forbindelse
med skimmelsvamp i ventilationskanal i kirken.
Isætning af forsatsruder er accepteret af konsulenter.
Der skal laves flere prøver i kirken, før der etableres et luft til luft anlæg.
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Ventilationskanal med skimmelsvamp må ikke fyldes op med sand på nuværende tidspunkt,
da et eventuelt luft til luft anlæg skal kunne benytte kanalen.
Provstiudvalget godkendte brug af 5 % midler op til kr. 118.406 til fjernelse af
skimmelsvamp og isætning af forsatsruder.
48 - Supplerende bilag vedr. Blovstrød kirkerenovering og brug af jordsalgspenge
Behandlet under punkt 3.
Taget til efterretning.
49 - Ansøgning vedr. orgelsafari 2020
Ansøgning til aktivitetspuljen i Hillerød:
Ansøgning om kr. 11.500 til gennemførelse af orgelsafari i Hillerød som tidligere år.
Godkendt.
50 - Økonomi og tidsplan for restaurering af Lillerød Kirke
Input fra Lillerød menighedsråd vedr. økonomi og tidsplan for kirkerestaurering.
Taget til efterretning.
51 - Gørløse kirkegårdsmur renovering
Nye tilbud vedr. renovering af kirkegårdsmur og fældning af træer forventes tilsendt snarest
og inden næste provstiudvalgsmøde.
Er behandlet tidligere se punkt 5.
52 - Flytning af Provstiudvalgsmødet i oktober
Anmodning om at Provstiudvalgsmødet den 6. oktober flyttes til den 5. oktober 2020.
Godkendt
53 - Referat af menighedsmødet 2020-08-18 Grønnevang
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
54 - Referat fra menighedsrådsmødet 18082020 Hillerød kirke
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
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55 - Referat, Lillerød menigheds- og orienteringsmøde 18082020
Informationspunkt:
Sager:
Taget til efterretning.
56 - Referat af menighedsrådsmøde 11.8.2020 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
57 - Referat af menighedsrådsmødet 11.08.20 Uvelse
Informationspunkt:
Sager:
Taget til efterretning.
58 - Kvitteringsbrev vedr. Nødebo Kirkes orgel
Informationspunkt:
Helsingør Stift har modtaget ansøgning vedr. orgel i Nødebo.
Taget til efterretning.
59 - Gørløse varmestyringsprojekt
Informationspunkt:
Provstiudvalget har spurgt til, hvornår varmestyringen bliver ordnet. Der mangler
reservedele fra udlandet, disse afventes.
Taget til efterretning.
60 - Ansøgning om forlængelse af forsøgsordning 3 - Det Fælles Kirke og
Regnskabskontor Hillerød Provsti
Informationspunkt:
Bestyrelsen for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor har indsendt ansøgning om
forlængelse af forsøget i 2 år.
Taget til efterretning.
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