Hillerød den 19. april 2017.

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 6. april 2017.
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Fremover sendes udkast til dagsorden version 2, til provstiudvalgsmedlemmerne, et par dage før
provstiudvalgsmødet.
2) Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2017
Referat til jeres godkendelse
Godkendt.
3) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn
Ullerød byggeudvalg har fremsendt oplæg til drøftelse med provstiudvalget.
Dato for møde efterlyses.
Provstiudvalget ønsker at mødes med Ullerød menighedsråd den 18. april kl. 17 eller kl. 19.
Provstiudvalget drøftede projektets status og har inden mødet med Ullerød gjort sig følgende tanker:
Provstiudvalget ser gerne, at menighedsrådet bruger det udarbejdede grundlag for lokalebehov til
udskrivelse af en arkitektkonkurrence – med baggrund i den økonomiske ramme, der er bevilget.
Menighedsrådet opfordres til, at en bygherrerådgiver udenfor rådet styrer processen.
4) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Rådgivningskontrakt sendt til Helsingør Stift for udtalelse.
Helsingør Stift har fremsendt kommentarer til aftalen.
Helsingør Stifts bemærkninger til rådgivningsaftalen skal indarbejdes.
5) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Blovstrød menighedsråd ansøger om kr. 37.500 inkl. moms til ukrudtsbrænder til kirkegården.
Da provstiudvalget ikke har modtaget menighedsrådsreferater fra Blovstrød i 2017, kan
provstiudvalget ikke konstatere, hvorvidt ansøgningen er behandlet på et menighedsrådsmøde.
Under forudsætning af at ansøgningen har været forelagt menighedsrådet, og menighedsrådet har
godkendt ansøgningen - godkendes denne.
Der skal indsendes dokumentation for ovenstående samt for udgiftens afholdelse før udbetaling.

6) Ansøgning om tilskud fra 5 % midler Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Ansøgning fra Blovstrød menighedsråd om likviditetstilskud på kr. 48.755,45 til dækning af
underskud på frie midler 2017.
Ansøgningen godkendes ikke. Menighedsrådet må via besparelser vende den negative egenkapital i
løbet af 2017.
7) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Ansøgning om 5 % midler fra Lynge-Uggeløse menighedsråd til følgende opgaver:
- Udskiftning/renovering af brændeovn i præstebolig (Rytterskolen) kr. 33.672
- Istandsættelse med perlegrus i indkørslen (Rytterskolen) kr. 45.045
- Opsætning af hegn i indkørsel og have (Rytterskolen) kr. 51.875
Da ingen af opgaverne er uopsættelige, godkendes ansøgningen ikke.
Anlægsønsker kan fremsendes via budget 2018.
8) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Uvelse menighedsråd ansøger om kr. 38.000 af 5 % midlerne til færdigmøblering af præstekontor.
Godkendt.
9) Ansøgning om ændret anvendelse af 5% midler i kirkegårdssamarbejdet Sag: 5 % midler
Hillerød kommune 2017 (1880)
Ullerød menighedsråd har fået 135.000 af 5 % midlerne til ansættelse af elev i kirkegårdsfællesskabet
i 2017. Da denne tilladelse endnu ikke er modtaget fra Kirkeministeriet ansøger Ullerød
menighedsråd om at måtte bruge de bevilgede midler til ansættelse af en "sommerfugl".
Ansøgning om ændret anvendelse af 5% midler i kirkegårdssamarbejdet godkendes.
Fremover må Ullerød menighedsråd selv finansiere ansættelse af "sommerfugl" eventuelt ved
anvendelse af kirkegårdens frie midler.
10) Ansøgning om bevilling ifm. ansættelse af gravemedhjælp 2017 Sag: 5 % midler Hillerød
kommune 2017 (1880)
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om kr. 150.000 fra 5 % midlerne til ansættelse af en
"sommerfugl" fra 1.4 til 30.11
Provstiudvalget kan ikke læse af referaterne, at menighedsrådet har behandlet og besluttet at sende
denne ansøgning.
Provstiudvalget godkender ansøgningen under forudsætning af, at menighedsrådet behandler og
beslutter ansøgningen på et menighedsrådsmøde. Dokumentation for udgifter samt sagsbehandling jf.
ovenstående skal fremsendes før udbetaling.

11) Sag: Aktivitetspulje 2017 Allerød Kommune (1856)
Blovstrød kirkekasse ansøger om kr. 9.580,00 fra aktivitetspuljen til anskaffelse af el-klaver.
El klaveret skal bruges i korarbejdet.
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Provstiudvalget kan ikke imødekomme denne ansøgning.
Beløbet må findes i egen driftsramme.
12) Sag: Aktivitetspulje 2017 Allerød Kommune (1856)
Lillerød menighedsråd ansøger om kr. 21.000 fra aktivitetspuljen til afholdelse af sommerkoncerter i
den ny amfiscene.
Provstiudvalget kan ikke se, at sagen har været behandlet i menighedsrådet. Dernæst ønsker
provstiudvalget at fastslå, at midler fra aktivitetspuljen særligt gives til nye arrangementer, og
arrangementer der afvikles i samarbejde mellem flere sogne.
Ansøgningen godkendes ikke.
13) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Hillerød menighedsråd fremsender ansøgning om kr.12.400 inkl. moms til anskaffelse af skab for
opbevaring af fælles lydanlæg indkøbt med midler fra aktivitetspuljen.
Da Hillerød menighedsråd varetager opbevaring og udlån af det fælles lydanlæg for alle sogne i
provstiet godkedes ansøgningen.
Ole Neerup deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
14) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om kr. 10.000 som tilskud til foredrag med Adam Price
"Herrens veje". Arrangementet er et fælles anliggende mellem menighedsrådet og Nødebo Kro.
Provstiudvalget anser ikke arrangementet for et anliggende, der kan dækkes af aktivitetspuljen.
Ansøgningen blev ikke godkendt.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
15) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Uvelse menighedsråd ansøger om kr. 19.500 fra aktivitetspuljen til ansættelse af en
børnekorsunderviser i Uvelse kirke.
Ligeledes ansøges om en driftsrammeforøgelse i 2018 på kr. 45.000 til samme formål.
Ansøgningen godkendes med kr. 19.500 i 2017. Fremover skal udgiften indarbejdes i driftsrammen.
Menighedsrådet skal ansøge om forhøjet driftsramme via budget 2018. Det henstilles, at
menighedsrådet overvejer kontingentbetaling for de deltagende.

16) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Frederiksborg Slotskirke i samarbejde med Hillerød kirke, Grønnevang kirke og Præstevang kirke
ansøger om kr. 6.000 til indkøb af rundstykker ved fælles kaffebord ned gennem Helsingørgade i
forbindelse med jubilæumsfest for byen og Slotskirkens 400 års jubilæum.
Godkendt.
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17) Sag: Ansøgning om projektfinansiering vedr. Præstevang Kirke (1915) - Præstevang Sogn
Præstevang menighedsråd fremsender projektforslag vedr. en række anlægsarbejder i Præstevang
sogn. I 2017 ansøges om kr. 1.766.250 til en række påkrævede opgaver. Af store udgifter kan nævnes
renovering af tag kr. 950.000 og nyt AV-anlæg kr. 300.000 diverse rådgiverhonorarer kr. 210.000.
I 2018 ansøges om kr. 1.500.000, hvoraf størsteparten går til ventilationsanlæg og opsætning af
tagrender.
Detaljeret projekt er fremsendt.
Ved provstesynet 2017 vil provst Jørgen Christensen og provstens byggesagkyndige gennemgå
projekterne. Såfremt rapportens konklusioner støttes af den byggesagkyndige, vil provstiudvalget
gerne opfordre til, at kirkens tag samt arbejder der skal udføres i den forbindelse og samtidig med at
stillads er opstillet, udføres i 2017. Provstiudvalget vil, såfremt det er muligt, finde midler til dette i 5
% puljen. Menighedsrådet opfordres til allerede nu at indhente tilbud på disse opgaver. Tilbuddene
skal fremsendes til Provstiudvalget for endelig godkendelse.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutning af dette
18) Sag: Nyhuse Kapel (1607) – Frederiksborg Slotssogn
Udsmykning af Nyhuse Kapel.
Provstiudvalget godkender, at der bruges ligningsmidler til inventar, der ikke er nagelfast.
Samtidig at det fremgår af aftale med kommunen, hvilke effekter der ejes af kirken.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutning af dette punkt.
19) Nødebo-Gadevang Menighedsråd, anlægsarbejder 2016 Sag: Regnskab 2016 (1751) –
Nødebo-Gadevang Sogne
Nødebo-Gadevang menighedsråd har et nettounderskud på anlægsarbejder på kr. 36.641.
Der har været overskridelse på indvendige reparationsarbejder i præstegården for kr. 30.998 og
ændring af varmeforsyning for præstegård/konfirmandstue på kr. 14.596.
Taget til efterretning.
20) Sag: Ansøgning om overførsel af driftsoverskud 2016 (1909) - Ullerød Sogn
Ullerød sogn forventer et overskud på ca. 300.000.
Der ansøges om at anvende årets overskud til:
1) Køb af ny kopimaskine
2) Restbeløb sættes på opsparingskonto til nyt byggeri.
Det ses ikke, at ansøgningen har været behandlet på et menighedsrådsmøde.
Provstiudvalget godkender ansøgningen, såfremt ovenstående kan dokumenteres. Ligeledes skal der
indhentes to tilbud, hvis kopimaskinen koster mere end 50.000.
Provstiudvalget ønsker oplyst, hvorledes fordelingen af overskuddet bliver på henholdsvis køb af
kopimaskine og opsparingskonto.
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21) Sag: Ansøgning om brug af frie midler m.v. (1924) - Uvelse Sogn
Uvelse menighedsråd ansøger om brug videreførte anlægsmidler 2017 kr. 9.048 og kirkegårdens frie
midler kr. 13.302 samt menighedsrådets frie midler kr. 91.312.
Menighedsrådet angiver i ansøgningen en række opgaver der kan udføres for disse midler.
At større opgaver kan nævnes:
Fladskærm og højttalere 35.043 – digitalt kirkegårdskort rest kr. 19.635 - maling af sognegården kr.
11.625
Godkendt.
22) Sag: Ansøgning om ophængning af kirkeskib i Lille Lyngby Kirke. (1914) - Lille Lyngby
Sogn
Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd er blevet tilbud et skib til ophængning i Lille Lyngby Kirke.
Provstiudvalget støtter det fremsendte projekt og videresender dette til Helsingør Stift for videre
sagsbehandling.
23) Sag: Ansøgning provstiudvalg brug af frie midler m.v. (1929) - Frederiksborg Slotssogn
Ansøgning fra Frederiksborg Slotssogn om brug af frie midler kr. 122.586 til følgende formål:
- Jubilæumsbog kirkens 400 års jubilæum kr. 100.000
- Rest renovering haven i præsteboligen Selskovvej kr. 7.600
- Nye persienner præstegården Selskovvej kr. 15.000
Ligeledes ansøges om tilskud til komposition vedr. jubilæumskoncert.
Ansøgning om brug af frie midler godkendes kr. 122.586.
Ansøgning om tilskud til komposition vedr. jubilæumskoncert imødekommes ikke.
Menighedsrådet må finde udgiften i egen driftsramme.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutning af dette punkt.
24) Sag: Ansøgning vedr. brug af frie midler, årsregnskabet for 2016 fra Nr. Herlev Menighedsråd
vedhæftet (1931) – Nørre Herlev Sogn
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om brug af frie midler kr. 67.826.
kr. 60.000 vedr. reparation og kalkning af kirkegårdsmur. Rest til ny projektor samt om-indbinding af
75 salmebøger. Menighedsrådet agter at ansøge om brug af kirkegårdens frie midler kr. 50.000 til
rensning af orgel og kr. 50.000 som opsparing til ny Egholm traktor - ansøgning skal dog først
godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.
I 2017 trækker provstiudvalget kr. 32.592 af de frie midler. Der er derfor ikke dækning for
ansøgningen, som den er opstillet p.t.
Provstiudvalget godkender, at der bruges kr. 60.000 til kirkegårdsmur og kr. ca. 8.000 til projektor
og om-indbinding af salmebøger. Ligeledes godkender provstiudvalget, at der bruges kr. 50.000 til
rensning af orgel. Beløbene må findes i frie midler kr. 35.235 og resten fra kirkegårdens frie midler.
Opsparing til Egholm godkendes ikke, da provstiudvalget ikke ønsker opsparingskonti. I stedet må
menighedsrådet i god tid fremsætte ønsket som et anlægsønske til budget.
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25) Sag: Syn 2017 (1925) - Blovstrød Sogn
Synsrapport fra Blovstrød.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning.
26) Sag: Spørgsmål til provstiudvalget diverse større opgaver (1928) - Blovstrød Sogn
Blovstrød menighedsråd har fremsendt en skrivelse der oplister en række opgaver til drøftelse i
provstiet.
Provstiudvalget tager den fine rapport til efterretning og afventer jordsalget.
Synsudsatte opgaver skal sættes på som budgetønsker for 2018.
Menighedsrådet skal ved indgåelse af aftale om byggerådgiver overholde udbudsloven.
Provstikontoret tilbyder at deltage i et menighedsrådsmøde, såfremt det ønskes.
27) Sag: Vedtægter Blovstrød kirke 2017 (1881) - Blovstrød Sogn
Tilrettet vedtægt fremsendes til godkendelse.
Vedtægten godkendes, provstiudvalget mener ikke, at menighedsrådet skal indskrive procedure vedr.
urneaflevering i vedtægten.
28) Regnskab 2016
Regnskaber indleveret i Dataarkiv fra menighedsrådende.
Alle regnskaber er afleverede. Provstikontoret forelagde oversigt over menighedsrådenes
egenkapitaler.
I Strø er der tidligere givet tilsagn til brug af kr. 135.000 af de frie midler. Strø menighedsråd har
ikke så mange frie midler til rådighed i 2017, da ligningsmidler er kr. 52.349 mindre end
driftsrammen. Strø menighedsråd kan derfor kun bruge kr. 95.788 af de frie midler. Provstikontoret
sender skrivelse.
Regnskaber godkendes.
29) Budget 2018 Sag: Budget 2016 (1930)
Udmelding af foreløbige driftsrammer.
Der er flere steder fald i gravstedsindtægterne.
Der er et fald i udgift til forsikring i 2018.
Provstiudvalget godkendte de forelagte foreløbige driftsrammer, som er uændret i forhold til sidste
år.
Der er dog korrigeret for følgende:
- fald i renteudgifter
- engangsbeløb/engangstræk i driftsrammen
- ændrede stillingsforhold
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30) Provstiudvalgsmødet den 12. oktober
Ændring af dato for mødet foreslås.
Provstiudvalgsmødet flyttes til den 13. oktober kl. 15.00
Orientering
31) Sag: Regnskab 2016 (1804) - Lillerød Sogn
Modtaget fejlliste fra Brandsoft til orientering.
Regnskabssyn Lillerød
Regnskabssynet har ikke givet nogen bemærkninger.
Fejlrapporten fra Brandsoft har heller ikke givet anledning til regnskabsmæssige bemærkninger, der
er dog nogle uhensigtsmæssigheder, der skal rettes op på.
Taget til efterretning.
32) Lillerød Forskud på anlægsligning maleri 2017 Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017
(1886)
Diverse skrivelser vedr. likviditetslån i Lillerød.
Taget til efterretning.
33) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Provstiudvalget har bevilget underskudsdækning af kirkehøjskole med kr. 17.000 fordelt på Allerød
og Hillerød aktivitetspulje.
Underskuddet blev på kr. 13.186,88.
Taget til efterretning.
34) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1872) - Grønnevang Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 23. februar 2017.
Ang. skift af kasserer
Taget til efterretning.
35) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn
Referat fra mødet den 21. februar og mødet den 21. marts 2017.
Taget til efterretning.

36) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn
Referat af MR mødet den 28-3-17
Taget til efterretning.
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37) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1876) – Lynge-Uggeløse Sogne
Referat fra mødet den 16. marts 2017.
Taget til efterretning.
38) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 1. marts 2017
Taget til efterretning.
39) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 22.02. og mødet den 22.03. 2017
Taget til efterretning.
40) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1862) - Strø Sogn
Referat fra mødet den 15.03.2017
Taget til efterretning.
41) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1927) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Referat fra møderne den 25.1 den 23.2 og den 28.3.
Taget til efterretning.
Provstikontoret vil spørge ind til finansiering vedr. stillingskvoter m.v. Provstesynet vil være OBS på
evt. istandsættelsesarbejder på Svends Hus.
42) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1873) - Uvelse Sogn
Referat fra mødet den 15. marts 2017.
Taget til efterretning.
43) Sag: Valg 2016 (1681)
Lynge-Uggeløse menighedsråd har modtaget tilladelse til et reduceret menighedsråd på 7 valgte
medlemmer.
Præstevang menighedsråd har ikke været fuldtallig i to på hinanden følgende ordinære valg, hvorved
sognet høres om en eventuel sammenlægning med anden menighedsrådskreds.
Præstevangs svarskrivelse er sendt til Helsingør Stift.
Taget til efterretning.
44) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)
Referat fra mødet den 9. marts 2017.
Taget til efterretning.
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45) Sag: Skoletjenesten 2017 (1905)
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21.2.2017.
Taget til efterretning.
46) Sag: Formandsmøde 2017 (1864)
Referat fra formandsmødet den 22. februar 2017
Taget til efterretning.
Der skal gøres en ekstra indsats i efteråret for at alle menighedsråd møder med en repræsentant.
47) Sag: Det Fælles Kirke- og regnskabskontor 2017 (1906)
Udskiftning af personale på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.
Der har været udskiftning på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor, da en medarbejder har søgt nye
udfordringer. Der er ansat ny regnskabsfører pr. 1.4.2017.
48) Sag: Ansøgning til Provstiudvalget fra Kommunikationsarbejdsgruppen (1774)
Der er sendt skrivelse til menighedsrådene vedr. ansættelse af en kommunikationskonsulent i
provstiet.
Menighedsrådets input behandles ved orienteringsmødet forud for valg til provstiudvalg i august
måned.
Taget til efterretning.
49) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd har sendt rykkerskrivelse til Helsingør Stift vedr. kirkegårdsmur.
Taget til efterretning.
50) Sag: Altertavle (1639) - Uggeløse Sogn
Svar fra Lynge-Uggeløse menighedsråd vedr. forsikring af Eckersbergbilledet.
Taget til efterretning.
51) Sag: Ansættelse af organistvikar i fleksjob 2- årig periode (1913)
Ansættelse af organistvikar i fleksjob 2-årig periode
Eventuel ansættelse har været til høring hos præster indenfor samarbejdsaftalen og sendes nu i høring
hos menighedsrådene i samarbejdet.
Taget til efterretning.
52) Sag: Churchdesk (1912)
Opfølgning på mødet med Churchdesk.
Taget til efterretning.
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53) Sag: Helsingør Stift - Stiftsmidler - Rentesatser 2018 (1903)
Rentesatsen for Stiftsmidler:
Indlån 0,9%
Udlån: 1,30%
Taget til efterretning.
54) Sag: Program og indbydelse - Introkursus 1. juni 2017 for nyansatte i Folkekirken (1904)
Taget til efterretning.
55) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Styr på uddannelse
Budgetskema 2018
Pris og lønfremskrivning udmeldes ultimo maj 2017
Problemer med udbetaling af løn februar måned
Godkendelse af afvisning af programmer på Kirkenettet
Nyt ansigt i supporten
Krematorier og kirkegårde kan tilsluttes digital dødsanmeldelse
Ny leverandør til Folkekirkens Lønservice
Forslag til lov om forsøg i Folkekirken
Folkekirken deltog i karrieremesse
Ny lønoversigt
Høring vedrørende budgetanalyse af Folkekirkens IT
Helsingør Stift:
Reformationens stemmer
Stiftsbidrag 2018
Stiftskonvent 6.-8. juni
Landsforeningen af menighedsråd:
Folkekirkens Integrationsuddannelse
Procentregulering pr. 1.4. 2017 (løn)
Øvrige:
Påske 2017 - vær med
Folkekirken på landet
Folkekirkens dåbsinitiativ
Taget til efterretning.
56) Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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