Hillerød den 27.2.2020

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 25.2.2020
Deltagere: Jørgen Christensen, Ole Birger Neerup, Kirsten Britta Aunstrup, Anette Sonne
Puggaard, Annemarie Lund
Afbud: Jens Christian Christiansen
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 21.1.2020
Godkendt.
3 - Møde med Blovstrød menighedsråd
Jf. beslutning på Provstiudvalgsmødet den 21.1.2020 vil Blovstrød menighedsråd redegøre
for årets resultat 2019.
Ole Neerup forelagde provstiudvalgets tanker omkring en mere struktureret procedure ved
ansøgninger til bevillinger og ekstrabevillinger (5 % midler). Ligeledes også en mere
struktureret procedure vedr. økonomiske dispositioner generelt.
For at give den fornødne information til kasserer aftales det, at der før hvert
menighedsrådsmøde, hvor kvartalsrapporten skal gennemgås, afholdes et møde med
regnskabskontoret.
Menighedsrådet skal sammen med regnskabskontoret gennemgå budget 2020 for at
klarlægge, hvorvidt budgettet kan dække påtænkte aktiviteter efter afholdelse af fastlagte
lønudgifter og øvrige driftsomkostninger i 2020, eller om der er behov for justeringer.
Vurderingen af realismen i budget 2020 skal anvendes ved udarbejdelsen af budget 2021,
hvilket arbejde snart påbegynder.
4 - Menighedsrådsvalg 2020
Fælles folder og fælles annoncering.
Drøftelse af annoncering og fælles folder bliver et punkt på formandsmødet i marts.
Kommunikationsmedarbejder i Lillerød sogn skal stå for udformning af folderen.
5 - Konsulentydelser 2017-2019
Foreløbig oversigt over konsulentydelser i sognene medsendes. Den færdige liste vil
foreligge inden Provstiudvalgsmødet.
Punktet behandles samlet under punkt 35.
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6 - Takster erhvervelse og fornyelse m.v.
Oversigt over indtægter på gravkastning samt køb/fornyelse af gravsted i årene 2016,2017
og 2018 vedlægges.
Punktet drøftes på formandsmødet i marts.
Provstiudvalget ønsker ikke at ændre på nuværende takstordning.
Der er ikke økonomisk råderum i Hillerød kommunes sogne til at gøre erhvervelse af
gravsted m.v. gratis.
7 - Forberedelse af formandsmødet 19.3.2020
Følgende punkter skal drøftes på formandsmødet i marts:
Menighedsrådsvalg
Takster for erhvervelse af gravsted m.v.
Eventuel ansættelse af bygningskonstruktør eller lign.
Kirkestatistik
Favrholm og modtagelse af nye borgere til de to kommuner.
Provstikontoret afklarer, hvor formandsmødet kan afholdes.
8 - Godkendelse af regnskab PUK 2019 mfl.
Udkast til årsregnskab 2019 samt resultatdisponering er vedlagt og fremsendt særskilt på
mail. Bogføringen af resultatdisponeringen foretages på mødet efter godkendelse.
Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Regnskab 2019, Afleveret d. 25-02-2020 15:41
Godkendt.
9 - Ansøgning om bevilling af 5 % midler Den Fælles Kirkegårdsdrift
Kirkegårdsbestyrelsen ansøger om kr. 159.853 til dækning af udgifter til feriepenge for
fratrådte medarbejdere i 2019.
Kirkegårdsbestyrelsen har modtaget et likviditetslån på kr. 50.000.
Jf. Kirkegårdsbestyrelsens referat er der ikke behov for hele det ansøgte beløb.
Derfor godkendte Provstiudvalget, at det bevilgede likviditetslån på kr. 50.000 konverteres til
en 5 % bevilling. Dermed er ekstraomkostninger i 2019 dækket.
10 - Lynge-Uggeløse ansøger om 5% midler til udbedring af tag på præstebolig
Lynge-Uggeløse menighedsråd præciserer ansøgning om 5 % midler til vandskade (se
referat fra PU-møde den 21.1.2020).
Der er tale om udbedring af taget på nordsiden af boligen til kr. 52.400, Vandskaden
forventes dækket af forsikringen.
Godkendt.
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11 - Ansøgning om nyt alterbillede i Uggeløse Kirke
Lynge-Uggeløse ansøger om tilladelse til udskiftning af alterbillede i Uggeløse kirke.
Punktet behandles samlet under punkt 32.
12 - Ansøgning til PU om ekstrabevilling - foredragsrækken 2019
Gruppen bag foredragsrækken "Angst" ansøger om en ekstrabevilling på kr. 5.620. Årsagen
er, at en af de programsatte foredragsholdere blev syg og måtte erstattes af anden og
dyrere foredragsholder. Udgiften skal dækkes via aktivitetspuljen.
Godkendt.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen
13 - Referat fra Blovstrød menighedsrådsmøde 6/2 -20
Informationspunkt
Taget til efterretning.
14 - Referat fra mødet d 18. jan 2020 Frederiksborg Slotssogn
Informationspunkt
Taget til efterretning.
15 - Referat af menighedsrådsmøde 29 af 23. januar 2020 Grønnevang
Informationspunkt
Taget til efterretning.
16 - Referat fra menighedsrådsmødet 14.1.2020 Lillerød
Informationspunkt
Sager:
Taget til efterretning.
17 - Referat fra Lynge-Uggeløse menighedsrådsmødet 30.1.2020
Informationspunkt
Referatet er vedlagt kvartalsopgørelse 4. kvartal foreløbig.
Taget til efterretning.
18 - Referat af mr-møde nr. 105 den 21. januar 2020 Nødebo-Gadevang
Informationspunkt
Taget til efterretning.
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19 - Nørre Herlev Menighedsråd. Ref. af mødet den 26.11.19
Informationspunkt
Taget til efterretning.
20 - Referat fra menighedsrådsmødet 060220 Præstevang
Informationspunkt
Taget til efterretning.
21 - Referater fra Strø Menighedsråd møderne 12.1. 17.1. og 30.1
Informationspunkt
Taget til efterretning.
22 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup 21.1.20
Informationspunkt
Provstiudvalget ønsker status på arbejdet med ny alterskranke i Alsønderup kirke.
Taget til efterretning.
23 - Referat fra menighedsrådsmødet i Ullerød d. 21. 01.2020
Informationspunkt
Provstiudvalget anmoder Ullerød menighedsråd om at overveje, hvor aktiviteter m.v. skal
foregå under ombygningen.
Taget til efterretning.
24 - Referat fra mødet den 23.1.2020 Uvelse
Informationspunkt
Taget til efterretning.
25 - Referat Bestyrelsesmødet den 28012020 Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Informationspunkt
Taget til efterretning.
26 - Retssagen Grenke vs. Grønnevang
Informationspunkt
Grønnevang menighedsråd er blevet frikendt i sagen, men der er ankemulighed frem til 4.
marts 2020.
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27 - Favrholmudvalg
Informationspunkt
Der er udsendt opfordring til nedsættelse af et arbejdsudvalg.
Taget til efterretning.
Der er mulighed for deltagelse i relevant konference, som afholdes af Kirkefondet i Ålborg.
Provstiudvalget bevilger betalt transport for 2 deltagere - eventuelt med overnatning, hvis
det skønnes nødvendigt.
28 - Møde for formænd i den fælles Kirkegårdsdrift
Informationspunkt
Orientering fra Anette Sonne Puggaard om mødet mellem formænd i samarbejdet.
Anette Sonne Puggaard orienterede fra mødet. Der er møde i kirkegårdsbestyrelsen den
5.3.2020, hvor Anette Sonne Puggaard og Lone Paepke deltager.
29 - Diverse information
Informationspunkt
Kirkeministeriet:
Oversigt over værnsprovster og værnspræster
Statistik over præsteansættelser 4. kvartal 2019
Udskrift i dataarkivet vedr. lønmodtageres feriemidler til brug for regnskab 2019
Afsked med biskop Lise-Lotte Rebel
Regulering af satser for folkekirkens konsulenter 2020
Regulering af satser for provstiudvalgets bygningssagkyndige 2020
Opdatering af formulering i regnskabsskema 2019 grundskyld m.v.
Nyhedsbrev Folkekirkens personale – betalt spisepause.
Helsingør Stift:
Telefonliste til Stiftets ansatte
Feriebrev – præster
Øvrige:
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
FLØS- supportforum vedr. genansættelse
Arbejdstilsynet få hjælp til APV
FUV: ny grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere
TDC: Nyt bredbånd til Frederiksværksgade 39B
Prisændringer i Jyske Bank
Taget til efterretning.
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Tillægsdagsorden:
30 - Ansøgning om 5% midler Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Bestyrelsen for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor ansøger om 5 % midler kr. 52.240.
Kr. 39.359 vedr. løn til organist i geofleksteamet kr. 12.881 vedrører udbetalte feriepenge til
fratrådt medarbejder, som ikke kan dækkes af ligning i indeværende år. Alternativt at dette
beløb kan tages fra "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".
1/3 Allerød 5 % og 2/3 Hillerød 5 %.
Godkendt.
31 - Blovstrød kirke 5 % ansøgning Ny urnegravplads
Blovstrød menighedsråd ansøger om kr. 51.875 af 5 % midlerne til anlæg af nye
urnegravsteder.
Godkendt.
32 - Nyt alterbillede til Uggeløse Kirke Finansiering
Lynge-Uggeløse menighedsråd oplyser, at pris på nyt alterbillede i Uggeløse forventes at
blive kr. 150.000. Samtidig oplyser menighedsrådet, at der er en række arv/donationer m.v.
der kan bruges til medfinansiering af dette.
Se punkt 11.
Provstiudvalget sender ansøgningen til Helsingør Stift for videre behandling. Provstiudvalget
undrer sig over, at billedet allerede skal udskiftes, da det er forholdsvis nyt (2009).
Provstiudvalget tager stilling til finansieringen efterfølgende, men Lynge-Uggeløse
menighedsråd skal redegøre for, om arv givet til Lynge kirke kan bruges til udsmykning i
Uggeløse kirke. Dvs. undersøge bestemmelserne i testamentet.
33 - Ansøgning dækning af underskud Lynge-Uggeløse 2019
Lynge-Uggeløse menighedsråd har kr. 170.639 på anlægsbevilling til udbedring af billede
og ramme Eckersberg billedet i Uggeløse kirke. Da menighedsrådet p.t. ikke ønsker at
igangsætte projektet, ønskes anlægsbevillingen afsluttet, hvorved Lynge-Uggeløses
underskud i 2019 kan dækkes. Menighedsrådet vil på et senere tidspunkt, når
kirkerestaureringen er overstået, ansøge om en ny anlægsbevilling.
Godkendt.
34 - Ansøgning om overførsel af anlægsoverskud Tjæreby-Alsønderup 2019
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd ansøger om overførsel af overskud på anlæg til
anlægsopgaven "Renovering af præstebolig", da denne er blevet forsinket og først afsluttes
i 2020. På grund af problemer med reoler vil den samlede renovering også blive dyrere end
først antaget. Ligeledes ansøger menighedsrådet om at måtte bruge årets driftsoverskud kr.
182.000 på udskudte vedligeholdelsesarbejder og eventuelt som tilskud til kirkegårdsmuren
i Alsønderup, hvor arbejdet forventes påbegyndt i 2020.
Godkendt.
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35 - Konsulentydelser samlet liste endelig
Endelig opgørelse vedr. punkt 5.
Provstiudvalget overvejede forskellige muligheder på baggrund af opgørelsen vedr.
konsulentydelser i provstiet fra 2017-2019.
Eventuelt en åremålsansættelse for at prøve det af og se, hvor mange penge der eventuelt
spares.
Eventuelt en kontrakt med et firma der kan dække mere bredt fagligt.
Forsikringsmuligheder og behov for dette såfremt det bliver en ansat i provstiet
Jørgen Christensen forhører sig blandt provstekollegaer, hvordan de har gjort, der hvor der
allerede er gjort noget.
Punktet drøftes på formandsmødet i marts.
36 - Referat Engholm mødet den 12.02.2020
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
37 - Referat fra menighedsrådsmøde Skævinge-Lille Lyngby 19022020
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
38 - Vedr. evalueringsrapport angående forsøgslovgivningen, forsøgsramme 2 vedr.
ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed bevillingssamarbejde
Informationspunkt:
Taget til efterretning.
39 - Diverse information
Informationspunkt:
Kirkeministeriet:
Regnskabsdata for menighedsråd og provstiudvalgsmedlemmer.
Kirkeistandsættelselsordningen 2020
Øvrige
Folkekirkens ungdomskor invitation til Alsang
FUV ny uddannelse af supervisorer
Forsikringsenheden skal evalueres
Taget til efterretning
40 - Eventuelt
Informationspunkt:
Ingen kommentarer under eventuelt
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