Hillerød den 2.9.2019

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2019
Deltagere: Anette Sonne Puggaard, Jens Christian Christiansen, Annemarie Lund, Jørgen
Christensen
Afbud: Kirsten Britta Aunstrup, Ole Birger Neerup
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2019
Godkendt.
3 - Budget 2020
Endelig budgetbehandling sker den 30.9. kl. 15.00
(Næste provstiudvalgsmøde).
Budgetsamråd er udskudt til den 7. oktober 2019 kl. 18.00 Allerød (Lynge sognelænge) kl.
20.00 Hillerød (Ullerød kirke).
Udmelding til kommunen skal ske den 8. oktober 2019.
En del sogne har efterkommet provstiudvalgets ønske om prioritering af ønsker til drift og
anlæg.
Behandling af budget og menighedsrådets prioriteringer udskydes til Provstiudvalgsmødet
den 30.9.2019, hvor vi forventer, at vi har modtaget udskrivningsgrundlag og landskirkeskat.
Da budgetsamrådet ligger den 7.10.2019 flyttes formandsmødet fra den 8.10.2019 til den
20.11.2019.
4 - Ansøgning, Drop in dåb Allerød kommune
Den 20.9.2019 afholdes Drop in dåb i Lillerød kirke.
Arbejdsgruppen bag ansøger om dækning af følgende udgifter via aktivitetspuljen:
1. Trykning af plakater (op til kr. 4.000)
2. Bibler til uddeling kr. 7.500
3. Reception: Asti, chokolade m.v. kr. 5.000
4. Busreklame kr. 35.200
(Provstiudvalget har behandlet denne ansøgning ekstraordinært den 26.6.2019, hvor
ovenstående blev godkendt.)
Godkendt.
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5 - 5 % ansøgning samt ansøgning til aktivitetspuljen - Nødebo-Gadevang
Nødebo-Gadevang ansøger om 5 % midler til dækning af:
Nyt lydanlæg i Nødebo Kirke, det gamle er defekt kr. 41.660
Udskiftning af salmebøger i begge kirker kr. 35.873
Ny brochure om Nødebo Kirke kr. 15.000
Ny projektor til sognegården i Nødebo kr. 10.983
Produktion af "Go Cards" kr. 5.000
Nødebo-Gadevang ansøger om tilskud fra aktivitetspuljen til Højskoledagene i september.
Menighedsrådet har tidligere modtager kr. 150,00 i tilskud pr. deltager.
Provstiudvalget godkendte følgende finansieret af 5 % midler:
Lydanlæg til Nødebo kirke kr. 41.660
Projektor til sognegården kr. 10.983
Udskiftning af salmebøger kr. 35.873
Der kan ikke bevilges 5 % midler til brochure om Nødebo kirke og "Go Cards".
Provstiudvalget bevilgede tilskud til højskoledag med op til kr. 9.000.
(60 deltagere af 150,00). Beløbet finansieres af aktivitetspuljen.
6 - 5 % Ansøgning låge til Lynge Kirkegård
Lynge-Uggeløse ansøger om kr. 20.000 til låge på kirkegård jf. budgetsamråd 2018.
Provstiudvalget besluttede, at beløbet skal finansieres af overskud på anlægsbevilling til
"lydtætte døre i længen". Hvorfor 5 % ansøgning afslås. (Se punkt 10).
7 - Ansøgning om 5% midler pullertlamper Uvelse
Uvelse menighedsråd ansøger om kr. 18.591 til udskiftning af 3 pullertlamper, ser står langs
stien fra præstegård til sognegård.
Godkendt.
8 - Ansøgning om hørelæreundervisning for korbørn
Ansøgning fra organist og korleder i Hillerød kirke om kr. 30.240,00 til undervisning af børn
fra juniorkoret i hørelære. Undervisningen søges gennemført fra Nordsjællands sangcenter.
Provstiudvalget besluttede efter drøftelse af ansøgningen, at beløbet finansieres af
aktivitetspuljen denne ene gang. Beløbet fordeles over både 2019 og 2020.
Derefter skal udnyttelse og effekten af tilbud om hørelære evalueres.
Provstiudvalget vil drøfte korarbejdet i alle Hillerøds kirker på et formandsmøde, så der er
åbenhed om, hvor kræfter og midler lægges. Samtidig vil, sangcenter Nordsjælland som
koncept, blive drøftet, og hvordan vi etablerer/ikke etablerer finansieret samarbejde med
dem.
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9 - Anvendelse af overskud på anlægsbevilling:
Gardiner sognegård - Nørre Herlev
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om lov til at bruge overskud på anlægsmidler
"Gardiner sognegård" kr. 45.000 til maling af sognegård indvendigt. Efter opsætning af nyt
lydudstyr i sognegården, er der efterfølgende blevet en del mærker efter de gamle højtalere.
Godkendt.
10 - Ansøgning til Provstiudvalg om overflytning af anlægsmidler til andet formål
Lynge-Uggeløse
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om brug af overskud på anlægsbevilling 2017
"lydtætte døre i længen". Overskuddet ønsket anvendt til vaskemaskine og tørretumbler i
mandskabsrum i forbindelse med Lynge kirke.
Provstiudvalget godkendte brug af op til kr. 14.000 fra anlægsbevillingen. Hvis tilbud fra
Skousen vælges, kan udgiften klares for dette beløb.
11 - Ansøgning om udvidelse af byggeprojekt i Blovstrød Præstegård
Blovstrød menighedsråd ansøger om udvidelse af projekt omkring præstebolig og
præstegårdshave til også at omfatte ombygning af kælder i præstebolig.
Udvidelsen søges finansieret af jordsalgspengene.
Punktet behandles sammen med punkt 6 på tillægsdagsorden.
Provstiudvalget godkender, at der udarbejdes et projekt, da Provstiudvalget gerne vil være
med til at fremtidssikre huset, og at dette gøres samtidig med renovering af have m.v.
Før projektet udarbejdes, skal Blovstrød menighedsråd tage kontakt til Allerød Kommune for
at sikre, at det er lovligt at ombygge tagetagen til beboelse.
12 - Reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde.
Efter anmodning har Blovstrød menighedsråd fremsendt en enkel oversigt, over forskelle på
anbefalinger fra Kirkegårdskonsulent Birgitte Fink og den af menighedsrådet ønskede
regulering.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets reguleringsplan i forhold til fremsendte.
13 - Tjæreby Præstebolig - korrespondance vedr. anlægsarbejde m.v.
Renoveringen af Tjæreby Præstegård har givet uforudsete indeklimaproblemer.
Jørgen Christensen orienterede om sagen.
Provstiudvalget anmoder provsten om at tage kontakt til præst, menighedsråd og
arbejdsmiljørepræsentant for at sikre korrekt fremdrift i sagen.
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14 - Provstiudvalgskonference 2019
Landsforeningen af menighedsråd indbyder til provstiudvalgskonference den 9. november
2019 i Fredericia. Der kan deltage op til 3 fra hvert provstiudvalg
Der er ingen provstiudvalgsmedlemmer, der kan deltage.
15 - Kvartalsrapport 2019 januar til juni
PUK med flere.
Godkendt.
16 - Nyt om Favrholm juli 2019
Punktet behandles sammen med punkt 7 på tillægsdagsorden.
Jørgen Christensen orienterede om den skrivelse, som han har sendt til kommunen vedr.
Favrholmområdet og et eventuelt kirkebyggeri. Ligeledes om det svar, som Hillerød
Kommune har givet.
Provstiudvalget anbefaler, at provstiet inviterer til et møde med menighedsrådene i Nørre
Herlev sogn, Præstevang sogn, Hillerød sogn og Slotssognet.
Mødet skal være rammen om en arbejdsdrøftelse, omkring de udfordringer og muligheder
som venter. Provstiudvalg og alle præster i de førnævnte sogne skal også deltage.
Jørgen Christensen udsender invitation. Datoen bliver den 16.1.2020 kl. 19.00.
17 - Kopi af: Anmodning om en udtalelse vedr. planstrategi 2019 - Allerød Kommune
Høring vedr. Planstrategi Allerød Kommune.
Høringsfrist 20.9.2019
Provstiudvalget har ingen kommentarer.
18 - Omlægning af Kirkenet-datalinjer
Folkekirkens IT omlægger datalinjer, det får betydning for alle kirkenetbrugere.
På budgetsamrådet skal der sættes fokus på de nye muligheder for valg af datalinjer, og de
nye regler for betaling af licenser og kirkenet PC.
19 - Evaluering af studieturen til Horsens
Det var en fin og inspirerende studietur.
En god ide at arbejde med en 5 års plan, når det gælder byggerier og større
anlægsopgaver. Til vores budgetsamråd vil vi lade os inspirere af materialet fra Horsens.
Blandt andet fokus på lønudvikling, anlægsbevillinger og "en arbejdsmodel for
anlægsarbejde".
Generelt vil det være godt med flere drøftelser i provsti og menighedsråd, når det gælder
visioner for arbejdet men også visioner for den personalepolitik som skal udmøntes i det
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enkelte råd. Provstiudvalget drøftede fordele og ulemper ved funktionsstillinger blandt
præster. Dette kunne f.eks. blive aktuelt med henblik på arbejdet blandt demente. Et
område som står åbent for folkekirken at deltage i.
Provstiudvalget vil fremadrettet forsøge at skabe rum for sådanne "metadrøftelser" i
provstiet.
20 - Menighedsrådsmødet den 27/6 -19 Blovstrød
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
21 - Referat menighedsrådsmødet den 11. juni 2019
Nødebo-Gadevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
22 - Referat fra menighedsrådsmøderne den 6.6 2019 og den 8.7. 2019- Nørre Herlev
Informationspunkt:
Referat fra møderne.
Sager:
Taget til efterretning.
Menighedsrådet har oplyst, at der er udskiftning undervejs på kasserer posten.
Provstiudvalget afventer information om valg af ny kasserer.
23 - Referat fra menighedsrådsmøde d.7. august
Præstevang
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
24 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup 19.06.2019
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
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25 - Referat fra menighedsrådsmødet den 14.06 Uvelse
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
26 - Referat fra møde i Den fælles kirkegårdsbestyrelse 13.6.2019
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
27 - Bestyrelsesmødet 5.6.2019 Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
28 - Kvartalsrapport marts 2019 Slotssognet
Informationspunkt:
1. kvartal 2019
Taget til efterretning.
29 - Kvartalsregnskab Lillerød
Informationspunkt:
1. kvartal 2019
Taget til efterretning.
30 - Kvartalsregnskab Lynge-Uggeløse
Informationspunkt:
1. kvartal 2019
Taget til efterretning.
31 - Kvartalsregnskab Nørre Herlev
Informationspunkt:
1. kvartal 2019
Taget til efterretning.
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32 - Kvartalsregnskab Ullerød
Informationspunkt:
1. kvartal 2019
Taget til efterretning.
33 - Kvartalsregnskab Uvelse
Informationspunkt:
1. halvår 2019
Taget til efterretning.
34 - Tilsagnsbrev til istandsættelse af Lynge Kirke, Kirkeistandsættelsesordningen
2019 (KM F2.: 56480)
Informationspunkt:
Lynge-Uggeløse har fået tilsagn om kr. 1.787.500 kroner til istandsættelse af Lynge kirke.
Beløbet er bevilget fra Kirkeistandsættelsesordningen.
Taget til efterretning.
35 - Tilbud vedr. 5 % midler til asfaltarbejde sognegården Nørre Herlev
Informationspunkt:
Jf. godkendelse af 5 % midler til asfaltarbejde ved Nørre Herlev sognegård fremsendes
indhentede tilbud.
Taget til efterretning.
36 - Status kirkemuren Alsønderup
Informationspunkt:
Status i sagen.
Provstiudvalget har ikke hørt fra tegnestuen siden de svarede på sidste rykker, hvilket var
den 27.6.2019.
Taget til efterretning.
37 - Status alterskranken Alsønderup kirke
Informationspunkt:
Status i sagen.
Provstiudvalget har ikke hørt fra menighedsrådet siden sommer vedr. alterskranke.
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38 - Kopi af: Anmodning om en udtalelse vedr. udmatrikuleret areal
Informationspunkt:
Høringsfrist den 25.8.2019
Taget til efterretning.
39 - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
(KM F2.: 59354)
Informationspunkt:
Høringsfrist 16.8.2019
Taget til efterretning.
40 - Diverse informationer
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Kirkeistandsættelsesordningen støtter 15 gode projekter i 2019
Udmeldelse af landskirkeskatten og udligningstilskuddet udskydes
Den nye ferielov, hvad betyder den for kirkekassen?
Understøttelse af kvartalsrapporter i dataarkivet
Kompetencefonden ændrer karakter
IT-Kontoret:
Information til brugere, som er tildelt F1-licenser
Omlægning af licenser
Vedr. kaffesamtaler om liv og vækst i Folkekirken - ny digital strategi
Nyt fra Folkekirkens IT - nyhedsbrev 3
Helsingør Stift:
Kvik-guide for præsters befordring
Status for opfølgning på F2
Konsulentrunde den 10.9.2019 (Lillerød menighedsråd har ansøgt om deltagelse)
Nyhedsbrev Forsikringsenheden
Nyt fra Stiftsrådet - Stiftsinitiativprisen
Landsforeningen af menighedsråd:
Forsinket udmelding af udskrivningsgrundlag forlænger budgetprocessen
Ny ferielov: Nu er en løsning på vej i Folkekirken
Øvrige:
Forlagsgruppen Lohse: Bethesdas boghandel i København lukker.
Drøftelse vedr. Feriepengeforpligtelsen skal tages ved mødet den 30.9.2019. Hvis vi får
behov, kan betaling af feriepengeforpligtelsen udskydes, eller ske i portioner fremadrettet.
Øvrige informationer taget til efterretning.
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Referat fra Provstiudvalgsmødet den 27.8.2019
Tillægsdagsorden
Deltagere: Jørgen Christensen, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard,
Annemarie Lund
Afbud: Kirsten Britta Aunstrup, Ole Birger Neerup
1 - 5 % midler Slotssognet 2018
Som det fremgår af 5 % oversigten, blev der givet kr. 1.329.756 til Slotssognet af 5 %
midlerne til udbedring af tag på sognegården i 2018. Midlerne blev givet således, at det i
første omgang blev dækket af 5 % midlerne, men hvis året ikke kunne bære udgiften, så
skulle beløbet konverteres til et lån, der skulle tilbagebetales ved et lån i Stiftet.
Provstiudvalget fik ikke i 2018 afklaret, hvorvidt beløbet skal tilbagebetales eller udgiften
finansieres via 5 % midler.
I regnskab 2018 har Frederiksborg Slotssogn indført beløbet som en indtægt. I PUK
regnskab 2018 er beløbet ført som et tilgodehavende, fordi der ikke foreligger anden
beslutning i provstiudvalget. Det er revisor ikke tilfreds med.
Provstiudvalget godkendte, at 5 % bevillingen i 2018 konverteres fra lån til bevilling. Det er
en fejl, at det ikke er sket i 2018. Regnskabsmæssigt har det ingen betydning, da der alene
er tale om status posteringer.
2 - 5 % midler til Blovstrød Sognegård Jordvarmeanlæg
Blovstrød menighedsråd ansøger om kr. 28.483 af 5 % midlerne til fejlretning på
jordvarmeanlæg.
Godkendt.
3 - Ansøgning om 5% midler Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor august 2019
Bestyrelsen for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor ansøger om kr. 18.188 af 5 %
midlerne. Beløbet dækker udbetaling af løn, feriepenge og g-dage for fratrådt medarbejder
januar 2019
Godkendt - finansieres med 2/3 fra Hillerød 5 % midler og 1/3 fra Allerød 5 % midler.
:
4 - 5 % Ansøgning vedr. Ullerød kirkegård – fældning af træer
Den Fælles Kirkegårdsdrifts bestyrelsen ansøger om 5 % midler kr. 12.250 til dækning af
omkostninger ved fældning af træ på Ullerød kirkes vendeplads ved klokketårnet. Træet er
gået ud, og visne grene falder ned.
Kirkegårdsbestyrelsen kan fælde træet. Provstiudvalget foreslår, at bestyrelsen sender
fornyet ansøgning ved årets slutning, hvis ikke udgiften kan rummes inden for driften.

9

5 - Allonge til godkendelse Hillerød kirkes byggesag
Hillerød kirkes byggeudvalg har fremsendt allonge til godkendelse i provstiudvalget.
Godkendt og underskrevet.
6 - Ansøgning ombygning præstebolig Blovstrød
Efter forespørgsel fra Jørgen Christensen har Blovstrød menighedsråd svaret på
byggeprojektet i præstegården.
Kommunen accepterer ikke beboelse i kælderen. I stedet vil man indrette en del af
førstesalen til beboelse. Dette med et ekstra værelse og et ekstra badeværelse.
Menighedsrådets arkitekt har anslået, at dette vil koste kr. 650.000.
Se punkt 11 på hoveddagsorden.
Behandlet på hoveddagsorden punkt 11
7 - Nyt om Favrholm juli 2019
Svar fra Hillerød kommune vedr. skrivelse fra Jørgen Christensen.
Se punkt 16 hoveddagsorden.
Behandlet på hoveddagsorden punkt 16.
8 - Regnskab 2. kvt. 2019 Tjæreby-Alsønderup
Informationspunkt:
Regnskab 1. halvår
Taget til efterretning.
9 - Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde 16.8.2019
Informationspunkt:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
10 - Referat fra bestyrelsesmødet for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt:
Referat fra mødet den 20.8.2019
Lone Paepke orienterede fra sidste bestyrelsesmøde og om de foreliggende planer for
personalesituationen. Esther Thomsen har valgt at fratræde for at gå på pension. Esther
Thomsen fratræder pr. 30.11.2019.
Taget til efterretning.
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11 - Kopi af: Nat.mus. - besigtigelsesrapporter vedr. indvendige kalkede overflader
samt kalkmalerier Nørre Herlev
Informationspunkt:
Kalkningsrapporter Nørre Herlev kirke.
Taget til efterretning.
12 - Repræsentantskabsmøde
Informationspunkt:
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøder den 12.11.2019.
Taget til efterretning.
Annemarie Lund og Anette Sonne Puggaard kan ikke deltage.
13 - Diverse information
Helsingør Stift:
Indbydelse til Landemode
Taget til efterretning.
14 – Eventuelt
Intet under eventuelt.
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