Hillerød den 9.10.2019.

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 30.09.2019
Deltagere: Ole Birger Neerup, Jens Christian Christiansen, Anette Sonne Puggaard, Kirsten
Britta Aunstrup, Annemarie Lund, Jørgen Christensen
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt inkl. tilføjede punkter nr. 40-50.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 27.8.2019
Godkendt.
3 - Lån til byggeprojekt Hillerød Kirke
Ved budgetlægning skal der tages højde for eventuelt midler til anlæg eller afsættelse af
midler til afdrag og rente ved lån i Stiftet.
Der er ved udgangen af 2019 en opsparing på kr. 13.7 millioner jf. menighedsrådets budget.
Byggeriet er i gang, hvilket betyder, at der i 2020 skal optages et lån, når opsparingen er
brugt. Der er givet en bevilling til byggeriet på 27.2 millioner. Det betyder, at der skal
lånefinansieres kr. 13.5 millioner.
Ved en afdragsperiode over 15 år, skønnes det, at afdrag og renter i 2020 bliver på kr.
500.000 ca. og derefter ca. kr. 1.000.000 årligt fremover.
Provstiudvalget opfordrer Hillerød menighedsråd til at fremsende ansøgning om lån jf.
ovenstående.
Ole Neerup deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
4 - Ansøgning fra Frederiksborg Slotssogn Tag på Slotkirkens Hus 2. etape
Frederiksborg Slotssogn ansøger om optagelse af lån kr. 2.493.928 til nyt tag på
Slotskirkens hus.
Ønsket om lån behandles under budget 2020 punkt 6.
5 - Orgelsag i Nødebo kirke
Drøftelse af sag om nyt orgel i Nødebo Kirke.
Beslutning om lån/medfinansiering vil påvirke budgetbehandlingen.
Ønske om bevilling til orgel/lån behandles under budget 2020 punkt 6.
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6 - Budget 2020
Behandling af budgetønsker før budgetsamråd.
Skemaer udsendes ultimo uge 39.
Udskrivningsgrundlag og Landskirkeskat kendes formentlig først den 27.9.2019.
Allerød kommune:
Provstiudvalget imødeser en kvalificering af driftsønsker fra Blovstrød menighedsråd.
Ønsker til drift og anlæg godkendes jf. provstiudvalgets fordelingsforslag.
Ikke fordelte midler tilgår opsparing vedr. Anemonevej (Lillerød menighedsråd).
Hillerød kommune:
Frederiksborg Slotssogn ansøgning om lån jf. punkt 4 ændres til anlægsbevilling.
Nødebo-Gadevangs ansøgning om bevilling/lån til orgel jf. punkt 5 udsættes.
Provstiudvalget har via 5 % midler bevilget kr. 687.500 til Kirkegårdsmur i Alsønderup og kr.
80.000 til nye Lindetræer ved Hillerød kirke. Begge 5 % bevillinger ændres til
anlægsbevillinger i 2020.
Ønsker til drift og anlæg godkendes jf. provstiudvalgets fordelingsforslag. Det manglende
restbeløb finansieres fra ikke forbrugte midler kr. 225.000 fra puljen til Drenge- og
mandskor. Aktivitetspulje for Hillerød kommune forhøjes fra 50.000 til 100.000 i 2020.
Med hensyn til feriepengeforpligtelsen skal denne først afregnes i 2021. Dermed bliver både
feriepengeforpligtelsen og pensionsefterslæbet en særomkostning i 2021. Provstiudvalget
traf en foreløbig beslutning omkring feriepengeforpligtelsen, hvor hele
feriepengeforpligtelsen for Allerød kommune betales i 2021. I Hillerød kommune vælges
mellem to løsninger: 1) feriepenge afvikles ved fratræden af medarbejder (som nu) 2)
feriepengeforpligtelsen afvikles i portioner over år. Pensionsefterslæbet vil betyde en
stigning i landskirkeskatten fremadrettet.
7 - 5 % midler feriepenge og manglende
huslejeindtægt Præstevang
Præstevang menighedsråd ansøger om kr. 143.785 vedr. feriepenge til fratrådte
medarbejdere.
Manglende huslejeindtægt for Wedells Vænge kr. 76.811. I alt kr. 220.559.
Præstevangs likviditet er hårdt presset grundet ombygning af Wedells Vænge og projektet
vedr. ventilationsanlæg i Kirken
Provstiudvalget godkendte ansøgningen, dog skal modregning af besparelse ved
ferieafholdelse (organist) fratrækkes udgiften til afholdte feriepenge.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
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8 - 5 % ansøgning vedr. feriepenge Gørløse
Gørløse menighedsråd ansøger om kr. 16.700 til dækning af feriepenge til fratrådt
medarbejder.
Godkendt.
9 - 5% midler til klokkestyring Strø
Strø menighedsråd ansøger om kr. 30.000 til ny klokkestyring.
Godkendt.
10 - Kopi af: Betinget godkendelse af ombygningsprojekt ved Gadevang kirke
Nødebo-Gadevang menighedsråd har modtaget en betinget godkendelse af ombygning af
nedlagt kapel til præstekontor.
Myndighederne har i deres betingede godkendelse lagt op til, at menighedsrådet drøfter
projektet igen. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til, at der snarest sendes et svar,
så projektet kan igangsættes.
11 - Alsønderup Kirkegårdsmur
Der er fremsendt nyt revideret projekt fra Krogh Hansens tegnestue.
Der mangler p.t. finansiering af kr. 1.047.500. Der er i 2017 giver kr. 700.000 via
anlægsmidler, og der er reserveret kr. 687.500 i 5 % midlerne.
Provstiudvalget afventer Stiftets behandling.
Der er på budget 2020 ansøgt om bevilling til nordmur kr. 500.000. Ligeledes indgår en
gammel opsparing i finansieringsløsningen.
Provstikontoret, kasserer og regnskabsfører afklarer, om der er finansiering af hele
projektet.
12 - Rapport vedr. præstekontor Tjæreby
Status i sagen vedr. renovering af præstekontor Tjæreby.
Muligvis må man fjerne møbler og andet, der afgiver lugt. Der kan eventuelt komme en
ansøgning til dækning af denne udgift.
13 - Revisionsprotokollater 2018
Revisionsprotokollater ligger i dataarkivet.
Oversigt over kommentarer ligger som bilag til punktet.
Provstiudvalget drøftede endnu engang muligheden for, at der skulle 2 underskrifter til
betaling af regninger. Det kan besværliggøre hverdagen for alle.
Provstiudvalget foreslår, at alle kasserer får kontokik til menighedsrådenes konti, og
indarbejder en arbejdsgang med jævnlige gennemgange af kontiene
og bevægelserne på disse.
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Der må ikke gives gavekort, med mindre beløbet oplyses til SKAT.
14 - Ajourføring af takster i GIAS for 2020
Genberegning af takster for Hillerød provsti.
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe?
Taksterne opskrives automatisk med den lovpligtige procentsats.
Den lovpligtige genberegning af alle takser skal ligeledes iværksættes inden 2020.
Jens Christian Christiansen og Lone Paepke genberegner taksterne.
15 - Referat fra menighedsrådsmødet 29 august 2019 (Blovstrød Sogn)
Informationspunkt
Referat fra møde samt korrektion af referat fra mødet den 27.6.2019.
Taget til efterretning.
16 - Referat fra menighedsrådsmøder i Engholmkirken
Informationspunkt
Referat fra mødet den 29.8 og mødet den 18.9.2019.
Taget til efterretning.
17 - Referat af menighedsrådsmøde d 27.aug 2019 Slotssognet
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
18 - Referat af menighedsrådsmøderne Grønnevang
Informationspunkt
Referat fra møderne den 22.8 og den 10.9.2019.
Taget til efterretning.
19 - Referat af menighedsrådsmødet i Lillerød den 27. august 2019
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Jf. bemærkninger i referat vedr. præsters fraflytning ved fratrædelse skal følgende regelsæt
præciseres:
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Afsked for tjenestemænd
Tjenestemænd søger afsked med 3 måneders varsel.
Der kan i forbindelse med fratræden ved pensionering søges dispensation fra boligpligten i
op til 2 år før fratræden mod aflevering af afskedsansøgning. Menighedsrådet skal i denne
forbindelse tiltræde. Ansøgning om fritagelse for tjenesteboligpligten i op til et år kræver
ikke menighedsrådets tilslutning. Der gives et varsel på 3 måneder.
Referatet i øvrigt taget til efterretning.
20 - Referat fra menighedsrådsmøde Lynge-Uggeløse 28.8.2019
Informationspunkt
Referat fra møde.
Taget til efterretning.
21 - Referat fra menighedsrådsmødet den 20. august 2019 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
22 - Referat af menighedsrådsmøde 21/8 2019 Nørre Herlev
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Der er valgt ny kasserer, valgt er Tine Bendix.
Helsingør Stift har ligeledes godkendt at rådet fortsætter valgperioden ud med kun 5
medlemmer.
Taget til efterretning.
23 - Referat fra menighedsrådsmøder Skævinge-Lille Lyngby 280819
Informationspunkt
Referat fra møderne den 28.8. og mødet den 11.9.2019.
Provstiudvalget bemærker, at sognepræsten har 4 hold konfirmander, og beder
menighedsrådet overveje sammen med sognepræsten, om der burde bevilges hjælp til
opgaven.
Taget til efterretning.
24 - Referat fra menighedsrådsmøde Strø 10.09.2019
Informationspunkt
Referat fra mødet - referatet er også referat for fællesmøde med Gørløse.
Taget til efterretning.
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25 - Referat fra menighedsrådsmødet d. 27. august Ullerød
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
26 - Referat fra menighedsrådsmødet 13.08.2019 Uvelse
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
27 - Referat fra Den Fælles kirkegårdsbestyrelsesmøde 28. august
Informationspunkt
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
28 - Personaleændringer på fælleskontoret
Informationspunkt
Status på personaleområdet på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.
Taget til efterretning.
29 - Referat rep.møde den 28.9.2019 Skoletjenesten
Informationspunkt
Taget til efterretning.
30 - Kvartalsrapport 2. kvt. Engholm
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Taget til efterretning.
31 - Kvartalsrapport Gørløse
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Taget til efterretning.
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32 - Regnskab 2019 jan-jun Lillerød
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Taget til efterretning.
33 - Regnskab Lynge-Uggeløse
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Se bilag under referat.
Det ser ud til, at der er manglende indtægter på kirkegården. Provstikontoret retter
henvendelse til kasserer i Lynge-Uggeløse.
Taget til efterretning.
34 - Kvartalsrapport 2 kvt. Den fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Taget til efterretning.
35 - Kvartalsrapport 2. kvt. Kirkegårdsfællesskabet i Gørløse m.fl.
Informationspunkt
1. halvår 2019.
Taget til efterretning.
36 - Regnskab PUK m.fl. 31.8.2019
Informationspunkt
Taget til efterretning.
37 - Kopi af: Svar til Lillerød sogn vedr. konsulentrunde
Informationspunkt
Lillerød menighedsråd kom ikke med i konsulentrunden i september måned. Den næste
konsulentrunde er planlagt til den 5. november 2019, hvor Lillerød bliver besøgt.
Taget til efterretning.
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38 - Diverse information
Informationspunkt
Kirkeministeriet:
Nyhedsbrev Folkekirkens personale
Tilmelding til Folkekirkens Digitaliseringskonference
Folkekirken som arbejdsplads
GIAS kurser
Provstiudvalgets frist for fastsættelse af ligningsbeløb udskudt til 8.10.2019.
Helsingør Stift:
Introkursus for nyansatte
Thyge Enevoldsen forlader stillingen som sognepræst i Grønnevang og bliver ny
diakonikonsulent
Rosa Dall Bech ansættes som vikar for sognepræst Charlotte Chammon Nørre Herlev.
Charlotte Chammon har studieorlov fra 1.9-31.12.2019.
Øvrige:
Kirken og verdensmålene
Invitation Migrantmenighedernes domkirketræf
Diakoni i gudstjenesten
Hillerød kommune - vejarbejde på Uvelsevej.
Taget til efterretning.
39 - Eventuelt
Informationspunkt
Biskoppen har 25 års jubilæum den 2. april 2020.
Det fejres ved jubilæumsgudstjeneste den 5. april 2020.
Det bliver de siddende menighedsråd, der får lov at vælge ny biskop.
Lise-Lotte Rebel holder afskedsgudstjeneste ved Landemode i 2020. Landemodet flyttes til
den 14. eller 15. november 2020.
40 - Protokollat regnskab 2018
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Protokollat for PUK 2018 til behandling i provstiudvalget.
Protokollatet er taget til efterretning.
Provstiudvalget har ved Provstiudvalgsmødet den 27.8.2019 bragt protokollatets
bemærkninger i orden.
Revisor er ved mail den 30.8.2019 gjort opmærksom på dette.
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41 - Ansøgning om tilskud til højskoledag 2020
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Udvalget bag kirkehøjskolen ansøger om underskudsdækning for højskoledagene i 2020.
Der ansøges om kr. 21.250.
Godkendt.
42 - 5 % ansøgning til provstiudvalget varmeanlæg Frederiksborg Slotssogn
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Frederiksborg Slotssogn ansøger om 5 % midler kr. 53.000 til ny varmeinstallation i
Slotskirkens Hus.
Godkendt.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
43 - 5 % ansøgning maskiner til kirkegården Engholm sogn
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Engholm menighedsråd ansøger om kr. 102.095 af 5 % midlerne til anskaffelse af maskiner
til kirkegården.
Godkendt.
44 - 5 % ansøgning udgifter vedr. skift af graver - indretning af præstekontor og brug
af jordsalgspenge til opvaskemaskine Blovstrød
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Blovstrød menighedsråd ansøger om:
5 % midler kr. 210.800 til brug for dækning af udgifter i forbindelse med ekstraordinære
lønudgifter på kirkegården.
Blovstrød menighedsråd ansøger om omprioritering af allerede bevilgede 5 % midler:
I oktober 2018 bevilgede provstiudvalget kr. 50.000 til indretning af kontor for ny præst.
Dette er gennemført for kr. 27.284. Menighedsrådet anmoder derfor om, at måtte bruge kr.
20.000 til nye møbler i det eksisterende præstekontor i sognegården.
Blovstrød menighedsråd ansøger om brug af jordsalgspenge:
Der ønskes brug af op til kr. 200.000 til ombygning af køkken i sognegården og køb af ny
opvaskemaskine.
Provstiudvalget godkendte, at restbeløb fra bevilgede 5 % midler kr. 50.000 bruges til
møbler i præstekontoret.
Provstiudvalget godkendte brug af jordsalgspenge kr. 200.000 til ombygning af køkken og
ny opvaskemaskine.
Vedr. ansøgning om dækning af ekstraordinære udgifter på kirkegården til løn, forstår
Provstiudvalget ikke rationalet bag ansøgningen. Provstiudvalget kan ikke se nytteværdien
for menighedsrådet ved den udmeldte løsning.
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45 - Præstekontor Tjæreby fortsatte problemer og eventuelt bevilling til løsning af
problemet.
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Eventuelt afsætning af midler til løsning af problemerne i Tjæreby Præstegårdskontor.
Punktet behandlet samlet under punkt 12.
46 - Opdatering af udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2020 (KM F2.:
68975)
Beslutningspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Landskirkeskat og udskrivningsgrundlag til brug for budgetudarbejdelse.
Bilag indgik i behandling af punkt 6.
47 - Referat fra møde i menighedsrådet 24.9.2019 Frederiksborg Slotssogn
Informationspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
48 - Referat, Lillerød Menighedsrådsmøde
Informationspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
49 - Referat fra menighedsrådsmøde d. 12. september Præstevang kirke
Informationspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.
50 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup 29.08.2019
Informationspunkt tilføjet oprindelig dagsorden:
Referat fra mødet.
Taget til efterretning.

10

