Hillerød den 1. marts 2017

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 22. februar 2017.
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Godkendelse af referat fra mødet den 12.1.2017
Godkendt.
3) Sag: Vedtægter Blovstrød kirke 2017 (1881) - Blovstrød Sogn
Vedtægt for Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Kirkeværge og Kirkegård.
Der er en række bemærkninger til kirkegårdsvedtægten, hvorfor denne ikke kan godkendes i den
nuværende form. Provstikontoret sender skrivelse til Blovstrød menighedsråd med kommentarer.
4) Sag: Regnskab 2016 (1804) - Lillerød Sogn
Opsamling på møde med Lillerød menighedsråd.
Menighedsrådet anmoder om 1 måneds udsættelse for aflevering af årsregnskabet.
Den 21.2. er der fremsendt udkast til årsregnskab med ændrede forudsætninger for den fremsendte
ansøgning dateret den 31.1.2017.
På denne baggrund har provstikontoret udarbejdet et notat til brug for behandling af forventet
underskud i Lillerød kirkekasse 2016.
Provstiudvalget afventer endeligt årsregnskab efter regnskabssyn. Såfremt der ikke sker væsentlige
ændringer, i forhold til det fremsendte, vil provstiudvalget godkende overførte anlægsmidler kr.
413.000 samt at den negative egenkapital vendes over en 2-3 årig periode ved besparelser på
driftsrammen.
Udsættelse af aflevering af årsregnskabet med en måned godkendes ikke, regnskabet skal afleveres
senest 1.4.2017.
5) Sag: Energimærkning af folkekirkens bygninger 2016 (1748)
Der er afleveret 13 energimærkningsrapporter.
Resterende kirker med sammenbyggede sognegårde afleveres i løbet af februar 2017.
Provstikontoret sender de modtagne energimærkningsrapporter til de respektive menighedsråd.
Energimærkningsrapporterne bør medbringes ved årets synsforretninger.
Kun større forbedringsforslag, med en tilbagebetalingstid på maksimum 15 år, bør iværksættes, og
først efter bevilling er givet via budget. Mindre forbedringer med kort indtjeningstid kan iværksættes
straks.
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6) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Nødebo-Gadevang ansøger om at ikke forbrugte 5 % midler fra 2016 vedr. oprydning m.v. i
præstegårdshaven kr. 52.000 overføres til brug i 2017.
Dernæst ansøges om en ekstrabevilling på kr. 65.000 til færdiggørelse af haveprojektet, hvori indgår
et nyt raftehegn og planteetablering jf. haveplan.
Til brug for ekstern beskæring og vedligehold af haven søges om 5 % midler kr. 25.000 i 2017 og en
forøget driftsramme i 2018 til samme på kr. 35.000.
Brug af rest 5 % midler kr. 52.000 fra 2016 godkendes.
Ansøgning om kr. 65.000 til færdiggørelse af projektet samt kr. 25.000 til vedligeholdelse i 2017
godkendes via 5 % midlerne.
Menighedsrådet skal ansøge om forøgelse af driftsrammen ved indsendelse af budgetbidrag for år
2018.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
7) Sag: Altertavle (1639) - Uggeløse Sogn
Lynge-Uggeløse menighedsråd har fremsendt projektbeskrivelse vedr. Altertavle m.v. Uggeløse
kirke. Da menighedsrådet kun har anlægsbevilling på kr. 175.000 deles projektet i to omgange.
Projektet er videresendt til Helsingør Stift.
Taget til efterretning.
Provstikontoret skal følge op på, hvorledes menighedsrådet etablerer tyverisikring efterfølgende.
8) Sag: Aktivitetspulje 2015 Hillerød kommune (1422)
Kirkeministeriet har sendt svar vedr. vedtægt for aktivitetspuljer.
Kirkeministeriets dispensation er taget til efterretning.
9) Sag: Reguleringsplan KG (1883) – Skævinge- Ll. Lyngby Sogne
Skævinge-Ll. Lyngby har fremsendt reguleringsplan for kirkegårdene.
Reguleringsplanen er udarbejdet af kirkegårdskonsulent Birgitte Fink.
Menighedsrådet ønsker at tilslutte sig forslaget.
Godkendt.
10) Sag: Præhøring vedr. miljørapport om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (1885)
Høringen gælder eventuelle emner der skal indgå i miljørapporten.
Høringsfrist 22.2.2017
Taget til efterretning.
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11) Sag: Nyt køkken Skævinge mødelokaler (1884) - Skævinge Sogn
Skævinge-Ll. Lyngby har modtaget kr. 500.000 i anlægsbevilling til nyt køkken i mødelokalerne.
Det fremsendte forslag er et udvidet projekt, og omkostningen beløber sig til kr. 765.000.
Skævinge-Ll. Lyngby foreslår en finansiering af merudgiften på kr. 265.000 via ikke forbrugte
anlægsmidler kr. 500.000 (Udskiftning af stråtag Nordlænge) og/eller ved brug af forventet
driftsoverskud i 2016 på ca. 100.000.
Godkendt under forudsætning af at det nye projekt godkendes af Kulturarvsstyrelsen.
Menighedsrådet kan anvende overskud på anlæg (stråtag Nordlænge) til finansiering af merudgiften
på kr. 265.000.
12) Ansøgning om tilskud til gravermedhjælper Blovstrød
Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017 (1886)
Blovstrød menighedsråd har modtaget en øget driftsbevilling i 2017 på kr. 150.000 til ansættelse af
gravermedhjælp (sommerfugl). Beløbet dækker ansættelse af en ikke uddannet medhjælp.
Det har vist sig, at de bedst egnede i ansøgerfeltet er uddannede og dermed skal der afregnes en større
løn. Der ansøges om kr. 32.000 af 5 % midlerne i 2017, samt en tilsvarende forhøjelse af
driftsrammen i 2018.
Ansøgning om kr. 32.000 af 5 % midlerne i 2017 godkendes.
Ansøgning om forhøjelse af driftsrammen for 2018 skal ske ved indsendelse af budgetbidrag for 2018.
13) Sag: PUK regnskab 2016 (1630)
Regnskab for 2016 fremsendes til provstiudvalget mandag den 20.2.2017.
Regnskab Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Regnskab 2016, Afleveret d. 21-02-2017 9:30
godkendes.
Provstiudvalget er opmærksom på, at saldo for 5 % midler ikke er forbrugt fuldt ud. Hvis behovet for
5 % midler fortsat er faldende frem til budgetlægning for 2018, vil provstiudvalget afsætte færre 5 %
midler.
14) Sag: Aktivitetspulje 2017 Allerød Kommune (1856)
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om kr. 10.000 fra aktivitetspuljen.
Beløbet skal dække fotos, plancher og tryksager i forbindelse med stand på Lynge-Messen.
Godkendt.
15) Sag: Ansøgning til Provstiudvalget fra Kommunikationsarbejdsgruppen (1774)
Nyt udkast vedr. oplæg til kommissorium og stillingsopslag for ny kommunikationsmedarbejder.
Tilrettet materiale for kommunikationsmedarbejder
Det nye oplæg tages til efterretning og vil efterfølgende fremsendes til drøftelse i menighedsrådene.
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16) Sag: Ansøgning om brug af frie midler (1892) - Engholm Sogn
Engholm menighedsråd har tidligere fået lov at bruge anlægsbevilling til køkken kr. 150.000 til drift,
da det i årets begyndelse så ud til at blive nødvendigt af hensyn til likviditeten.
Dette har ved udgangen af år 2016 ikke vist sig nødvendigt, hvorfor Engholm kirke anmoder om, at
videreføre de 150.000 til brug for køkken i 2017.
Årets forventede overskud ansøges brugt til kr. ny computer kr. 15.000
Ansøgning om tilbageførsel af kr. 150.000 fra drift til anlægsbevilling (køkken) godkendes.
Ansøgning om brug af frie midler kr. 15.000 til ny computer godkendes.
17) Sag: Ansøgning om brug af overskydende anlægsmidler 2016 til andet anlægs formål (1890) Nørre Herlev Sogn
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om brug af overskydende anlægsmidler jf. nedenstående:
Varmeanlæg kr. 18.681
Omfugning af facade kirketårnet kr. 15.813
I alt kr. 34.494 til brug for afslibning og lakering af alle trægulve i præsteboligen.
Indhentet tilbud på opgaven lyder på kr. 33.000
Godkendt.
18) Sag: Ansøgning om brug af frie midler (1891) - Strø Sogn
Strø menighedsråd ansøger om anvendelse af forventet frie midler kr. 135.000 til følgende opgaver:
1) Maling af præsteboligens vinduer – indhentet tilbud kr. 100.000
2) Isættelse af ny fransk dør i præsteboligens soveværelse kr. 15.000
3) Beskæring og styning af alle op til kirken kr. 15.000
Godkendt.
19) Efteruddannelse provstisekretær
Provstisekretæren/personalekonsulenten ansøger om efteruddannelse med udvalgte fag på
Professionshøjskolen Metropol.
Uddannelsesretningen er offentlig forvaltning og administration. Der søges om deltagelse på et til to
af de første grundmoduler i efteråret 2017: Forvaltningsret og Styring i den offentlige sektor.
Der er ansøgningsfrist i februar måned.
Pris kr. 7.900 (Forvaltningsret) kr. 4.800 (Styring i den offentlige sektor) + litteratur.
Godkendt.
Lone Paepke deltog ikke i mødet under behandling og beslutning af dette punkt.
20) Sag: Film om Hillerød Provsti - som aftalt
Tilbuddet har ingen interesse.
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Orienteringssager
21) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Orientering fra mødet i Hillerød kirke med arkitekter, menighedsråd og Stiftets konsulenter.
Jørgen Christensen orienterede fra mødet. Den største udfordring for arkitekterne er ideen om
niveaufri adgang mellem kirken og det nye sognehus. Glasgangen mellem bygningerne skal
gentænkes. Arkitektfirmaet og menighedrådet arbejder videre på baggrund af mødedeltagernes
bemærkninger.
22) Sag: Projektforslag nyt varmeanlæg m.v. i Lynge Kirke (1766) - Lynge Sogn
Provstikontoret har opfordret Lynge-Uggeløse menighedsråd til at fremsende ansøgning til
Kirkeistandsættelsesordningen inden den 1. marts vedr. varmeanlæg, kalkmalerier m.v. Lynge Kirke.
Såfremt et nyt detailprojekt ikke foreligger inden, kan rådet fremsende det projekt som Helsingør Stift
har principgodkendt.
Taget til efterretning.
23) Sag: Præstegårdshaven Nødebo (1745) – Nødebo-Gadevang Sogne
Der er nu udfærdiget og underskrevet en haveaftale for præstegården i Nødebo.
Taget til efterretning.
24) Sag: Forlængelse af høringsfrist på forslag til lov om forsøg i folkekirken (1844)
Der er fremsendt et kort svar jf. beslutning den 12.1.2017.
Taget til efterretning.
25) Sag: Økonomidata for kirke- og provstiudvalgskasser 2015 (1867)
Mulighed for træk af data på landsbasis.
Taget til efterretning.
26) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1893) - Engholm Sogn
Referat fra møderne den 5.1.2017 og mødet den 16.2.2017
Taget til efterretning.
27) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1879) - Frederiksborg Slotssogn
Referat fra mødet den 31.1.2017
Taget til efterretning.
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28) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1872) - Grønnevang Sogn
Referat fra mødet den 26.1.2017.
Forretningsorden.
Taget til efterretning.
29) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn
Referat fra mødet den 24. januar 2017.
Forretningsorden vedtægter m.v.
Taget til efterretning.
30) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn
Referat fra mødet den 11. januar og mødet den 6. februar 2017.
Taget til efterretning.
31) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1876) – Lynge-Uggeløse Sogne
Referat fra mødet den 31.1.2017
Medlems udtræden af rådet.
Taget til efterretning.
32) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 1.2.2017
Taget til efterretning.
33) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1889) - Nørre Herlev Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 8.2. 2017
Taget til efterretning.
34) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn
Referat fra mødet den 19. januar 2017.
Taget til efterretning.
35) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 25. januar 2017
Taget til efterretning.
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36) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1862) - Strø Sogn
Referat fra mødet den 11. januar 2017.
Taget til efterretning.
37) Sag: Menighedsrådsreferater 2016 (1680) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Referat fra mødet den 22. november 2016.
Taget til efterretning.
Provstikontoret rykker for status i projektet omkring kirkegårdsmuren i Alsønderup.
38) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn
Referat fra mødet den 17. januar 2017.
Taget til efterretning.
39) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1873) - Uvelse Sogn
Referat fra mødet den 18. januar 2017.
Taget til efterretning.
40) Sag: Valg 2016 (1681)
Biskoppen anmoder om udtalelse vedr. ikke fuldtallige menighedsråd efter valget 2016:
Præstevang
Lynge-Uggeløse
Taget til efterretning.
41) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)
Referat fra mødet den 12. januar 2017.
Nødebo-Gadevang sogne optages i Den Fælles Kirkegårdsdrift fra 1.5.2017. Ansøgning om
dispensation til ansættelse af elev er sendt til Kirkeministeriet.
Taget til efterretning.
42) Sag: Provstesyn 2017 (1849)
Oversigt over provstesyn 2017
Taget til efterretning.
43) Sag: Registreringsmeddelelse U2016-55178. Referencenr. 5233-2 (1866) - Blovstrød Sogn
Taget til efterretning.
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44) Sag: Reformationsjubilæet 2017 (1691)
Økonomisk overblik.
Taget til efterretning.
45) Sag: ERFA-møde for kirkeværger, gravere og kirketjenere (1694)
Orientering om arbejdsgruppen bag bygningsadministrationssystemet.
Orientering om arbejdet vedr. fælles indkøb og møde mellem kirketjenerne i provstiet.
Erfamødet for kirketjenere afholdes 10. marts 2017.
Taget til efterretning.
46) Sag: Fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst (1874)
Fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Taget til efterretning.
47 Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Bispevalg i Lolland-Falster Stift
Helsingør Stift:
Præstejubilæum Annemarie Lund og Michael Thomsen
Landsforeningen af Menighedsråd:
Beregning af kirkegårdstakster nye modeller
Varsling af restferie
Øvrige:
Indbydelse formandsmødet
Gias Center - nyhedsbrev
Folkekirkens musikskoler
Flytteguiden
Diakoniens Dag
Integrationsgrunduddannelsen
Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Taget til efterretning.
48) Eventuelt
Churchdesk har hævet priserne voldsomt de seneste år. Det får flere og flere menighedsråd til at
overveje det fremtidige samarbejde.
Jørgen Christensen har sagt ja til at mødes med Churchdesk 14. marts, og problematikken vendes
ligeledes ved formandsmødet senere.
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