Hillerød den 22. august 2017.

Referat fra Provstiudvalgsmødet
17. august 2017.
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Godkendelse af referat fra 22. juni 2017
Godkendt.
3) Sag: Snerydningsproblemer omkring kirkernes parkeringspladser (1820)
Svar fra Hillerød kommune. Provstiudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil fremsende et
indlæg, til det politiske arbejde der foregår vedr. snerydning i kommunen.
Provsten skriver, på provstiudvalgets vegne, et indlæg til den politiske drøftelse i Hillerød kommune.
4) Sag: Provstiudvalg 2017-2021 (1991)
Drøftelse af aftenens orienteringsmøde.
Seminar for provstiudvalget 25.10-26.10 2017 på Bymose Hegn, Helsinge.
Fastlæggelse af dagsorden/gæster m.v.
Provstiudvalget vil foreslå samme valgbestyrelse som sidste år:
Marianne Mikkelsen Engholm, Verner Beck Ullerød og provst Jørgen Christensen.
Seminar i okotober:
Bymose Hegn, Helsinge er bestilt. Ønsker til input udefra blev drøftet, der ønskes input vedr.
kommunernes udvikling, input til indsatsområder i de kommende år evt. kor/musik og/eller skoletjeneste for ungdomsuddannelserne. Ligeledes skal provstiets mange samarbejdsprojekter
drøftes. Provstikontoret arbejder videre med fastlæggelse af seminarets program.
5) Sag: Offentlig høring vedr. bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (1993)
Høringsfrist senest den 26.9.2017.
Provstiudvalget har ingen bemærkninger.
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6) Sag: Forslag til lokalplan 427 + kp tillæg 24 (1996) - Alsønderup Sogn
Forslag til lokalplan 427 + kp tillæg 24.
Provstiudvalget har ingen bemærkninger.
7) På lukket dagsorden
Sag: Churchdesk (1912).
Drøftelse af virksomhedens årsregnskab. Provstiudvalget vil fremsende skrivelse til
menighedsrådene.
Lukket møde slut.
8) Sag: Iflg. aftale - beregning af låneomlægning i Nr. Herlevs præstegård (1946) – Nørre Herlev
Sogn
Helsingør Stift har bevilget låneomlægning. Det nye lån afvikles over 5 år. Afdragsprofil modtaget.
Såfremt lånet omlægges allerede nu, vil Nørre Herlev få brug for yderlige midler til det forhøjede
afdrag ultimo 2017.
Provstikontoret tager kontakt til Nørre Herlev menighedsråd for opfølgning omkring indfrielse af lån
m.v. Da omlægningen betyder en ekstra udgift for Nørre Herlev allerede i indeværende år, godkendte
provstiudvalget at reservere merudgiften i 5 % midlerne.
9) Sag: Budget 2018 (1936)
Tilrettelæggelse af budget 2018 før budgetsamråd.
Ansøgning om brug af rest frie midler fra Grønnevang menighedsråd.
Svar og uddybning vedr. anlægsønske fra Engholm kirke: Flygelreparation.
Allerød:
Engholm menighedsråd har fremsendt opdateret skrivelse vedr. anlægsønske: Facader, tag m.v.
Engholmkirken. Ny budgetsum kr. 1.247.151.
Provstiudvalget opskrev budgetønsket fra 600.000 til 1.247.151.
Lillerød menighedsråd har fremsendt skrivelse vedr. opjustering af driftsrammer, omlægning af
sognegrænser m.v.
Provstiudvalget ønsker at mødes med Lillerød og Blovstrød menighedsråd. Der skal udarbejdes en
"projektbeskrivelse" for ideerne, hvori også indgår en tidsplan for forløbet.
Overskud efter fordeling af Allerød kommunes ligningsmidler tillægges opsparing til tag i Engholm.
Ole Neerup foreslår, at ansættelse af en bygningssagkyndig/ingeniør/arkitekt, der kan varetage tilsyn
m.v. for alle provstiets kirker, drøftes ved budgetsamrådet eller formandsmødet.
Evt. med brug af den nye forsøgsordning.
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Hillerød:
Hillerød har ønsket kr. 500.000 til opstart af korprojekt. Dette udskydes til 2019. Der skal i 2018
foreligge en projektbeskrivelse.
Tjæreby-Alsønderup renovering af entre, hall i præstebolig: Ønsket udskydes til 2019. Der skal i
2018 foreligge en projektbeskrivelse.
Drøftelser vedr. Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor budget 2018:
Provstiudvalget foretog en opskrivning af budgetønske fra Det Fælles Kirke- og regnskabskontor på
311.000 til i alt kr. 376.000. Anvendelse heraf behandles på repræsentantskabsmødet 2017.
Overskud efter fordeling af ligningsmidler tillægges opsparing vedr. udvidelse Hillerød
kirke/sognehus.
10) Sag: Ansøgning om overførelse og brug af kirkegårdens fri midler (1987) - Ullerød Sogn
Ansøgning fra Ullerød menighedsråd om brug af kirkegårdens frie midler kr. 132.493.
De frie midler skal bruges til:
Digitalt kirkegårdskort
Oprydning i Brandsoft kirkegårdssystem
Regulering og nye hække på afdelingen mod Frederiksværksgade.
Godkendt.
11) Sag: Ansøgning om fjernelse af alterpodiet i Alsønderup Kirke (1701) - Alsønderup Sogn
Afslag på ansøgning.
Nyt forslag skal fremsendes, hvori den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseets udtalelser/forslag
indarbejdes.
Taget til efterretning.
12) Kvartalsrapport 2017 2. kvartal Sag: PUK 2017 (1816)
Kvartalsrapport - pivottabeller samt notat.
Den øgede huslejeudgift i 2017 betyder et underskud i provstiudvalgskassen, hvilket var forudset.
Dette betyder en nedbringelse af egenkapitalen ved årets udgang.
Godkendt.
13) Sag: Vikar og takster (2001)
Stillingtagen til forhøjelse af vikarsatser for organister.
Provstiudvalget godkendte en stigning af vejledende satser for organistvikarer:
Kr. 1.300 for gudstjenester og kr. 645 for kirkelige handlinger.
Træder i kraft pr. 1.9.2017.
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14) Provstisekretærens deltagelse i årsmøde
Provstisekretæren ansøger om deltagelse i årsmøde kr. 4.900.
Godkendt.
Lone Paepke forlod mødet under punktets behandling.
15) Ansøgning om penge til fælles foredragsrække i foråret 2018 "Himmelske toner"
Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Ansøgning om kr. 42.000 til foredragsrække:
Himmelske toner fordelt over 5 foredrag ved:
Rasmus Nøjgaard og Jakob Lorentzen
Morten Skovsted
Karl Aage Rasmussen
John Frandsen
Beløbet skal fordeles mellem Hillerød og Allerød aktivitetspulje.
Ansøgningen blev godkendt.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
16) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Ansøgning om kr. 16.350 fordelt mellem Allerød og Hillerød aktivitetspulje til dækning af underskud
vedr. kirkehøjskole 2018.
Godkendt.
17) MENS VI VENTER - Et dåbsprojekt i Hillerød Provsti
Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Ansøgning fra aktivitetspuljen kr. 15.000.
Projektet er et resultat fra arbejdsgruppen fra Pharmakon vedr. dåb.
Beløbet skal fordeles mellem Allerød og Hillerød aktivitetspulje.
Ansøgningen blev godkendt.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i beslutning af dette punkt.
18) Revisionsprotokollater Sag: Revisionsprotokollater 2016 (2004)
Revisionsprotokollater for regnskab 2016 kan læses på den digitale arbejdsplads: Dataarkiv Regnskab Provstiudvalg.
Der er ingen væsentlige bemærkninger til regnskaberne.
Der mangler fortsat revisionsprotokollat på Hillerød kirkekasse, Lynge-Uggeløse kirkekasse og
provstiudvalgskassen.
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Orienteringspunkter:
19) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1937) - Blovstrød Sogn
Referat fra mødet den 1. juni 2017.
Taget til efterretning.
20) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1879) - Frederiksborg Slotssogn
Menighedsrådsmedlem bevilget udtræden af Frederiksborg Slotssogns menighedsråd efter ansøgning.
Taget til efterretning. - Der mangler referater fra Slotssognet - provstikontoret rykker.
21) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1961) - Gørløse Sogn
Referat fra mødet den 2.8.2017.
Taget til efterretning.
22) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn
Referat af menighedsrådsmødet den 27. juni 2017
Taget til efterretning.
23) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 7.6.2017.
Taget til efterretning.
24) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn
Referat fra mødet den 9.8.2017.
Taget til efterretning.
25) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 16.8.2017
Taget til efterretning.
26) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1862) - Strø Sogn
Referat fra mødet den 21.6.2017.
Taget til efterretning.
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27) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1873) - Uvelse Sogn
Referat fra mødet den 21.6.2017
Taget til efterretning.
28) Sag: Regnskab 2017 (1952) - Lillerød Sogn
2. kvartal 2017.
Taget til efterretning.
29) Sag: Ansøgning om overførsel af driftsoverskud 2016 (1909) - Ullerød Sogn
Ullerød fordeler brug af overskud på drift således:
Samlet overskud kr. 319.628
Kopimaskine kr. 34.628
Opsparing byggeri kr. 285.000
Ullerød: Overskud fra 2016
Taget til efterretning.
30) Sag: PUK 2017 (1816)
Helsingør Stift godkender PUK regnskab 1. kvt. 2017.
Taget til efterretning.
31) Sag: Syn 2017 (1949) – Lynge-Uggeløse Sogne
Lynge-Uggeløse menighedsråd oplyser, hvem der deltog i kirkesynet fra menighedsrådet.
Taget til efterretning.
32) Sag: Kongevejen, buslæskur på Menighedsrådets areal (1938) – Blovstrød Sogn
Fredningsnævnet godkender opførelse af buslæskur.
Taget til efterretning.
33) Sag: Vedtægt for kirkegårdssamarbejde 2 (1948)
Kirkeministeriet godkender at Den fælles kirkegårdsdrift mellem Gørløse - Strø og
Skævinge-Ll. Lyngby indgår i forsøgsordning nr. 2.
Taget til efterretning.

6

34) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)
Kirkeministeriet godkender at Den Fælles Kirkegårdsdrift mellem Nødebo-Gadevang,
Nørre Herlev, Tjæreby-Alsønderup, Uvelse og Ullerød deltager i forsøgsordning nr. 2.
Taget til efterretning.
35) Sag: Godkendelsesbrev – Kirkeadministration forsøgsordning (1989)
Kirkeministeriet godkender at Kirkeadministration (Lillerød) deltager i forsøgsordning nr. 2.,
Taget til efterretning.
36) Sag: Ansøgning om udskiftning af døbefont i Gørløse Kirke (1806) - Gørløse Sogn
Notat vedr. udskiftning af døbefont modtaget
Taget til efterretning.
37) Sag: [Sag:17/479] - [Dok.nr.:91932/17] KM - Registreringsmeddelelse U2017-51707.
Referencenr. 16247 (1999) – Frederiksborg Slotssogn
Til efterretning.
Taget til efterretning.
38) Sag: Frederiksborg Valgmenighed (950)
Orientering om præstesituationen.
Jan Ulrik Dyrkjøb er vikar indtil videre.
Taget til efterretning.
39) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Høring af revision af bekendtgørelse for bestyrelse af Kirke- og præstekapitaler
Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Helsingør Stift:
Nyt revisionsselskab - kontaktoplysninger
Orientering fra Stifternes løncenter
Fast befordringsgodtgørelse for præster bortfalder pr. 1.10.2017
Nyt fra Stiftsrådet - Stiftsinitiativprisen
Bekendtgørelse af valg til Stiftsråd - valg af præster
Husk tilmelding til infoaften om forsøgsordning i folkekirken.
Landsforeningen:
Krav om uddannelse af kirkefunktionærer
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Øvrige:
Stifternes bygge- og plangruppe nyhedsbrev 2017
Nyt fra varme-, energi og klimakonsulenten
Ny håndbog for beredskabspræster
Øget brugervenlighed og udvidet forsikringsdækning pr. 1.7.2017 (Forsikringsenheden)
Personregistrering - tidsopgørelse pr. 30.6.2017
Nyt fra Kirkemusikskoler Sjælland
Taget til efterretning.
40) Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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