Hillerød den 27. oktober 2017.

Referat fra Provstiudvalgsmødet
torsdag 13. oktober 2017.
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Sag: Provstiudvalgsmødet 2017 (1845)
Godkendelse af referat fra mødet den 17.8.2017.
Godkendt.
3) Sag: Budget 2018 (1936)
Godkendelse af endelig ligning for Hillerød og Allerød kommune.
Referat fra budgetsamrådene.
Allerød kommune har valgt det statslige udskrivningsgrundlag.
Godkendt.
4) Sag: Beregning af låneomlægning i Nr. Herlevs præstegård (1946) – Nørre Herlev Sogn
Godkendelse af forhøjet låneramme.
Ny låneramme udgør kr. 2.481.475.
(5 % midler til det nye låns forhøjede afdrag i 2017 udgør kr. 182.225).
Godkendt.
5) Sag: Brev til Provstiudvalget vedr. anmodning om ændret fordeling af budgetmidler (2016) Præstevang Sogn
Præstevang menighedsråd ansøger om brug af overskud på bevilgede anlæg til øgede udgifter vedr.
tag på carport præstebolig kr. 34.634. Samt kr. 14.434 vedr. overskud på anlæg Æblehaven overføres
til brug på de to andre præsteboliger.
Godkendt.
Annemarie Lund deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
6) Sag: Fældning af træ (1972) – Lynge-Uggeløse Sogne
Kirkegårdskonsulent Birgitte Fink har givet afslag på fældning af birketræ på Lynge Kirkegård.
Provstiudvalget tager kirkegårdskonsulentens afslag til efterretning.
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7) Sag: Ansøgning til Hillerød provstiudvalg nedlæggelse kapel (2010) – Nødebo-Gadevang Sogne
Ansøgning fra Nødebo-Gadevang menighedsråd vedr. nedlæggelse af kapel på Nødebo kirkegård.
Godkendt.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandling og beslutning under dette punkt.
8) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn
Rådgivningsaftale fremsendt.
Helsingør Stift er blevet bedt om at kommentere det fremsendte materiale.
Helsingør Stifts bemærkninger er sendt til Tjæreby-Alsønderup menighedsråd, og menighedsrådet er
blevet bedt om, at aftalen korrigeres i henhold til disse.
Provstiudvalget afventer revideret rådgivningsaftale til godkendelse.
9) Sag: Ansøgning om brug af frie midler m.v. (1924) - Uvelse Sogn
Uvelse menighedsråd ansøger om tilladelse til at bruge kr. 13.302 af henholdsvis menighedsrådets og
kirkegårdens frie midler.
Beløbet skal finansiere et cykelstativ på kirkegården.
Godkendt.
10) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Lillerød menighedsråd ansøger om 5 % midler til lønudgifter i forbindelse med fratrådte
medarbejdere.
Provstiudvalget godkender tildeling af kr. 134.202 af 5 % midlerne, da denne ansøgning vedrører
2017. Provstiudvalget har tidligere tilkendegivet, at det underskud Lillerød gik ind i 2017 med, skal
indhentes ved hjælp af besparelser i 2017.
11) På lukket dagsorden
Ansøgning om 5 % vedr. arbejdsmiljø.
Godkendt.
12) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Blovstrød menighedsråd:
Ansøgning om 5% midler til dækning af merudgifter ved ansats sygdom kr. 98.884.
Godkendt.
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13) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd varsler ansøgning om 5 % midler til brug for udskiftning af
elinstallationer i Tjæreby Præstebolig samt opgaver udført vedr. synet 2017.
Samlet ansøgning kr. 142.000
Provstiudvalget afventer regnskab for 3. kvartal, da halvårsregnskabet udviser et overskud på kr.
228.000. Provsten bemyndiges til at godkende elarbejde op til kr. 62.000, såfremt det viser sig, at der
opstår akut behov for dette beløb.
14) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Nørre Herlev menighedsråd har modtaget anlægsbevilling kr. 500.000 til fornyelse af tag og undertag
på sognegården. Bevilling vedrører 2018.
Da udskiftning af taget ikke kan vente så længe, anmodes om lån i 5 % midlerne til tilbagebetaling
via anlægsmidler i 2018. Der er p.t. indhentet 3 tilbud. Menighedsrådet har valgt det billigste kr.
445.000 inkl. moms.
Godkendt.
15) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om en ny løvsuger til Gadevang kirkegård kr. 95.000.
Godkendt. Menighedsrådet opfordres til, at forhandle en pris for den gamle løvsuger ved køb af ny.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
16) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Ansøgning fra Strø menighedsråd:
Menighedsrådet ansøger om op til kr. 53.500 til:
Vandindtrængen i præsteboligen og fældning af træ ved graverbygning.
Ansøgningen er godkendt. Med hensyn til fældning af det fredede træ (jf. ansøgning) er godkendelse
betinget af, at fældningen er godkendt af rette myndighed.
17) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om kr. 45.420 til dækning af feriepengeforpligtelse for
fratrådt medarbejder.
Godkendt.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
18) Sag: Aktivitetspulje 2017 Allerød Kommune (1856)
Det Fælles Aktivitetsudvalg i Allerød Kommune ansøger om kr. 29.500 inkl. moms til afholdelse af
gudstjeneste med bandet "Die Herren" i Engholm Kirke.
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Godkendt.
19) Sag: Ansøgning om overførsel af driftsoverskud 2016 (1909) - Ullerød Sogn
Ullerød sogn ansøger om kr. 74.500 til presserende vedligeholdelsesopgaver i 2017.
Enten som 5 % eller via frie midler.
Ullerød kirkekasse har forsat 110.000 i frie midler, der ikke er disponeret over.
Provstiudvalget godkendte at menighedsrådet bruger kr. 74.500 af de frie midler til
vedligeholdelsesopgaver i 2017.
20) Sag: Gørløse menighedsråd prohiberede midler (2022) - Gørløse Sogn
Gørløse menighedsråd ansøger om lov til at bruge kr. 168.000 inkl. moms af prohiberede midler til
anskaffelse af 2 løvsugere til den fælles kirkegårdsdrift.
Provstiudvalget har tidligere bevilget, at de prohiberede midler kunne anvendes til reparation af
urskive samt udskiftning af døbefont. Ovenstående ønske er et udslag af, at vi på denne tid af året
ikke kan regne med, at 5 % midlerne kan klare så stort et ønske. Hvis Gørløse menighedsråd må
bruge af de prohiberede midler til anskaffelse af løvsugere, ønskes en tilkendegivelse fra
provstiudvalget om, at udskiftning af døbefont kan finansieres via 5 % i 2018 i stedet for af de
prohiberede midler.
Godkendt. Provstiudvalget er positivt indstillet overfor at finansiere op til kr. 168.000 af 5 %
midlerne til ny døbefont.
21) Sag: Salg af præstegårdsjord og bortforpagtning af kirkegårdsjord Blovstrød kirke (1318) Blovstrød Sogn
Land Development tilbyder at 3. og sidste rate vedr. jordsalg betales nu kr. 19.687.500 mod en dekort
på kr. 50.000.
Blovstrød menighedsråd ønsker provstiudvalgets udtalelse i sagen.
Godkendt.
22) Sag: Lillerød: Ansøgning om midler til færdiggørelse af Ole Jørgensens grav (2021) - Lillerød
Sogn
Lillerød menighedsråd ansøger om kr. 75.000, som er givet via anlægsmidler 2018, fremrykkes til
indeværende år.
Lillerød menighedsråd bevilges et likviditetslån på kr. 75.000 af 5 % midlerne, lånet skal
tilbagebetales i 2018.
23) Sag: Revisionsprotokollater 2016 (2004)
Revisionsprotokollat for Hillerød og Lynge- Uggeløse kirkekasse modtaget.
Provstiudvalget anmoder Lynge-Uggeløse menighedsråd om at rette op på de i protokollatet anførte
problemområder.
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Protokollater taget til efterretning.
24) Sag: PUK regnskab 2016 (1630)
Protokollat PUK 2016.
I Hillerød er 5 % midlerne højere end de må være. Det skyldes, at de midler der er lovet ud, endnu
ikke er udbetalt. Provstiudvalget tager protokollatet til efterretning.
25) Sag: PUK 2017 (1816)
Regnskab pr. 31.08.2017
Godkendelse fra Helsingør Stift vedr. 2. kvartal 2017
Taget til efterretning.
Provstiudvalget skal på næste provstiudvalgsmøde tage stilling til beløbet der er afsat til
kommunikationsmedarbejder i 2017.
26) Budgetforslag 2018 PUK Sag: PUK 2018 (1947)
Budgettet fremsendes sammen med dagsorden.
Såfremt provstiudvalget har bemærkninger til det fremsendte, skal disse indsendes snarest muligt.
Budgettet skal indlæses i økonomiportalen inden Provstiudvalgsmødet, så budgettet kan få et
godkendelsesstempel.
Budgettet indstilles til godkendelse med følgende godkendelseslinje:
Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 11-10-2017
11:06.
Godkendt.
27) Sag: Tilbud radonmåling (2014)
Dansk Radon analyse har fremsendt tilbud.
Provstiudvalget vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke skal igangsættes nogle målinger.
Nordsjælland er ikke et problemområde.
28) Sag: Varme og energikonsulent tilbud om radonmåling (2024)
Helsingør Stifts varme og energikonsulent tilbyder radonmåling.
Se punkt 27.
29) Sag: Tilbud fra MainManager (1958)
Skal det nuværende bygningsadministrationssystem udbygges?
Provstiudvalget besluttede, at fortsætte samarbejdet på nuværende vilkår.
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30) Sag: Høring af udkast til Cirkulære om førelse af folkekirkens elektroniske personregister,
herunder kirkebog (2019)
Høringsfristen er forlænget til den 2.11.2017Ingen bemærkninger.
31) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Anmodning om en udtalelse vedr. lokalplan 399 + tillæg nr. 1 - boliger og sognehus ved Østergade,
Hillerød
Provstiudvalget afventer udtalelse fra Hillerød menighedsråd og fra den kgl. bygningsinspektør.
32) Sag: Fælles mail løsning for ansatte i Provstiet (2023)
Forslag fra Laurits Kofoed, Grønnevang vedr. fælles mail løsning for ansatte i provstiet.
Provstikontoret vil svare på mailen. Der er i dag mulighed for at alle ansatte kan få en KM mail og
dermed adgang til kirkenettets mail og kalender program. Ved køb af KM maskine m.v. købes der
ligeledes licenser via IT-kontoret.
33) Sag: Churchdesk (1912)
Provstiudvalget og Churchdesk drøftede samarbejdet. Som opfølgning på samtalen sender Provst
Jørgen Christensen en ny skrivelse til menighedsrådene.
34) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Kontrakt med Entasis til godkendelse af provstiudvalget.
Kontrakt med byggerådgiver til godkendelse af provstiudvalget.
Kontrakterne sendes til Helsingør Stift til udtalelse.
Orientering
35) Sag: Provstiudvalg 2017-2021 (1991)
Sammensætning af det nye provstiudvalg.
Program for Seminar 25.10-26.10.
Ved seminaret deltager repræsentant for Hillerød kommune. Allerød kommune kan ikke deltage.
Mie Korp Sloth fra Hillerød kirke deltager med oplæg vedr. sangcenter.
Lone Paepke udsender program for seminaret den 23.10.2017.
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36) Sag: Sangcenter Nordsjælland (2015)
Projektbeskrivelse m.v.
Provstiudvalget afventer indlæg jf. punkt 35.
37) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1937) - Blovstrød Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 24.8.2017 og mødet den 28.9.2017
Taget til efterretning.
38) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1893) - Engholm Sogn
Referat fra møderne den 24.8 og 13.9.2017
Taget til efterretning.
39) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1879) - Frederiksborg Slotssogn
Referat fra menighedsrådsmøderne: 28.2 - 28.3 - 25.4 - 30.5 - 29.8 - 28.9
Taget til efterretning.
40) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1872) - Grønnevang Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den: 17.8. og den 14.9. 2017
Jonas Kausgaard Astrup forlader menighedsrådet. Ind træder suppleant Benny Hansen.
Taget til efterretning.
41) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1961) - Gørløse Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 5.9.2017 og mødet den 5.10.2017
Taget til efterretning.
42) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 22.8. og den 19.9.2017
Taget til efterretning.
43) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 21.8. og den 21.9.2017
Taget til efterretning.
44) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1876) – Lynge-Uggeløse Sogne
Referat fra mødet 27.09.2017
Taget til efterretning.
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45) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra menighedsrådsmødet den 20.9.2017 og mødet den 4.10.2017
2017
Taget til efterretning
46) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1889) - Nørre Herlev Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 14.6.2017
Taget til efterretning.
47) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 12.9.2017 og mødet den 10.10.2017
Taget til efterretning.
48) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra menighedsrådsmødet den 13.9.2017 og mødet den 11.10.2017.
Et medlem har ansøgt om udtrædelse af menighedsrådet.
Taget til efterretning.
49) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1862) - Strø Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 6.9.2017
Taget til efterretning.
50) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1927) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Referat fra menighedsrådsmødet den 15.8.2017 og mødet den 13.9.2017
Taget til efterretning.
51) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 22.8.2017 og mødet den 28.9.2017
Taget til efterretning.
52) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1873) - Uvelse Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 16.8.2017
Taget til efterretning.
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53) På lukket dagsorden
Drøftelse af eventuelt nyt samarbejdsprojekt.
Lukket møde.
54) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)
Referat fra møderne den 24.8. og mødet den 21.9.2017
Taget til efterretning.
55) Sag: Kirkegårdssamarbejde 2 (1948)
Referat fra mødet den 18.8.2017 og den 29.9.2017
Taget til efterretning.
56) Sag: Skoletjenesten 2017 (1905)
Referat fra repræsentantskabsmødet den 31.8.2017
Taget til efterretning.
57) Sag: Regnskab 2017 (1983) – Grønnevang Sogn
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning. Der er et mindreforbrug på kr. 200.000
58) Sag: Regnskab 2017 (1982) - Hillerød Sogn
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning.
59) Sag: Regnskab 2017 (1952) - Lillerød Sogn
1.1.-31.8.2017
Taget til efterretning.
60) Sag: Regnskab 2017 (1965) - Nørre Herlev Sogn
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning. Der er et mindreforbrug på kr. 104.000.
61) Sag: Regnskab 2017 (1951) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning. Forklaringer til rapporten er modtaget.
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62) Sag: Regnskab 2017 (1960) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning. Der er et mindreforbrug på kr. 228.000.
63) Sag: Regnskab 2017 (1976) - Ullerød Sogn
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning.
64) Sag: Regnskab 2017 (1966) - Uvelse Sogn
1.1.-30.6.2017
Taget til efterretning. Der er et mindreforbrug på 107.000.
65) Sag: Det Fælles Kirke- og regnskabskontor 2017 (1906)
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 13/9-2017
Referat fra repræsentantskabsmødet.
Taget til efterretning.
66) Sag: Formandsmøde 2017 (1864)
Indkaldelse til formandsmødet den 12.10.2017
Taget til efterretning.
67) Kommunikation i Hillerød Provsti og sogne Sag: Ansøgning til Provstiudvalget fra
Kommunikationsarbejdsgruppen (1774)
Arbejdsgruppens afklaring i forhold til tilbud/hjælp/muligheder fra Stiftets konsulenter.
Taget til efterretning.
68) Sag: Forslag til lokalplan 427 + kp tillæg 24 (1996) - Alsønderup Sogn
Forslag til lokalplan 427 + kp tillæg 24
Taget til efterretning.
69) Sag: Kalkmalerier (1097) - Lynge Sogn
Besigtigelsesrapport vedr. indvendig kalkning af Lynge kirke
Taget til efterretning.
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70) Sag: Salg af præstegårdsjord og bortforpagtning af kirkegårdsjord Blovstrød kirke (1318) Blovstrød Sogn
Invitation til Åben Grund.
Taget til efterretning.
71) Ventilationsprojekt i Præstevang Kirke Sag: Ansøgning om projektfinansiering vedr.
Præstevang Kirke (1915) - Præstevang Sogn
Provstikontoret retter henvendelse til Præstevang menighedsråd, og beder menighedsrådet forholde
sig til varmekonsulentens udtalelser vedr. at gøre ansvar gældende overfor den tidligere rådgiver.
72 Nationalpark Kongernes Nordsjælland Sag: Offentlig høring vedr. bekendtgørelse om
Nationalpark Kongernes Nordsjælland (1993)
Taget til efterretning.
73) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Nyhedsbrev - Folkekirkens Personale nr. 28
ESDH - Nyhedsbrev nr. 4 og 5
Folkekirkens IT tættere på brugerne med ny organisation
Nyt lønsystem til FLØS
Nye frister for forsøg i folkekirken
Kompetencefonden 2017
Status på Office365
Person 3.0 Nyhedsbrev
Ny Jobportal samler alle job i folkekirken
Nyhedsbrev august - analyse af stifterne
Menighedsrådsvalg i fremtiden
Lutherfilm
Arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet
Orientering til menighedsråd om anskaffelse, ændring og istandsættelse af orgler
OneDrive dit personlige drev
Skype for Business
Facilitatorkursus 2018
Længere koder til kirkenettet
Helsingør Stift:
Reformationsjubilæum og landemode
Regnbuekonference 2017
Husk den årlige lønforhandling for kirkefunktionærer
Valgte sognepræster til Stiftsrådet
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Landsforeningen af menighedsråd:
Ny guide om teamsamarbejde
Udenlandsk arbejdskraft
Øvrige:
Temakursus 3 Samvirkende Menighedsplejer
Taget til efterretning.
74) Eventuelt
Ingen bemærkninger
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