Hillerød den 11. april 2018.

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 5. april 2018.
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Godkendelse af referat fra mødet den 22.2.2018
Godkendt.
3) Regnskab 2017
Alle regnskaber ligger på Den digitale Arbejdsplads og kan læses der.
Alle regnskaber er modtaget.
Engholm kirkekasse udviser underskud grundet ekstraordinære el og varmeudgifter. Jørgen
Christensen har ved besøg af menighedsrådet anbefalet, at varmekonsulent Poul Klenz medvirkede
ved afklaring af problemet. Provstiudvalget ønsker en månedlig aflæsning af forbrug de næste
måneder.
Provstikontoret skriver til Engholm menighedsråd.
Nørre Herlev menighedsråds kontering af 5 % midler til lån samt resultatdisponering ønskes drøftet
med menighedsrådet. Provstikontoret skriver til Nørre Herlev menighedsråd.
Mange frie midler både i Ullerød og i Grønnevang.
Ullerød menighedsråd har ansøgt om brug af frie midler, efter udskillelse af kirkegårdsregnskabet
må ansøgningen justeres.
Provstikontoret skriver til Ullerød menighedsråd.
Både Grønnevang og Skævinge-Ll. Lyngby har de seneste år genereret store overskud på driften.
Dette tages i betragtning ved udmelding af driftsrammer for 2019.
4) Sag: Budget 2019 (2113)
Udmelding af foreløbige driftsrammer for 2019.
Materiale er udsendt og ligger i kopi til mødet.
Blovstrød driftsramme uændret. Forhøjelse af præstekvote skal finansieres af merindtægt fra renter
på indestående i Stiftskapitalerne.
Lillerød driftsramme reduceres med kr. 10.000 pga. rentefald.
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Engholm: Uændret indtil videre. Fakta vedr. varme og elaflæsninger kan få indflydelse på
driftsrammen.
Lynge-Uggeløse: Uændret driftsramme.
Fra 2019 har de to kirkegårdsfællesskaber (Hillerød kommune) egne regnskaber. Dog skal
bevillingen stadig ske via menighedsrådene.
Det Fælles Kirke-og Regnskabskontor er under forsøgsramme 3 med direkte ligning.
Alle driftsrammer korrigeres for rentefald (kirkekasser med lån).
Grønnevang driftsramme sænkes med kr. 200.000.
Nørre Herlev og Uvelse skal aflevere kassererløn til Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.
Skævinge-Ll. Lyngby driftsramme sænkes med kr. 200.000.
Øvrige driftsrammer i Hillerød kommune uændret.
5) Sag: Aktivitetspulje Allerød 2018 (2114)
Ansøgning til aktivitetspuljen fra Blovstrød og Lillerød sogne.
Kr. 6.790 til afholdelse af fælles sognetur.
Ansøgningen godkendt.
Provstiudvalget undrer sig over, at der ikke er nogen egenbetaling ligeledes, at så lille et beløb ikke
kan indeholdes i det almindelige driftsbudget.
6) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2018 (2079)
Præstevang menighedsråd ansøger om kr.91.160 til dækning af udbetalte feriepenge til fratrådt
medarbejder.
Godkendt.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutning af dette punkt.
7) Sag: Ansøgning til provstiudvalg tag sognegården (2101) - Frederiksborg Slotssogn
Ansøgning fra Frederiksborg Slotssogn vedr. delvis nyt tag på sognegården kr. 1.062.500.
Der skal tages stilling til finansiering af udgiften.
Igangsætning af arbejdet er godkendt via mailbehandling i provstiudvalget.
Provstiudvalget bevilger et likviditetslån til Frederiksborg Slotssogn. Dette kan i løbet af året ændres
til et Stiftsmiddellån, såfremt det bliver nødvendigt.
Jørgen Christensen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
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8) Sag: Grønnevang: Ansøgning om brug af ikke-forbrugte midler fra 2017 (2107) - Grønnevang
Sogn
Ansøgning fra Grønnevang menighedsråd om brug af frie midler fra regnskab 2017:
Højttalere kr. 120.000
Ekstra mikrofoner m.v. kr. 10.000
Elektriker kr. 25.000
Maling af kirkerum (skøn) kr. 40.000
Samlet ansøgning kr. 195.000.
Jf. årsregnskab 2017 har Grønnevang frie midler på kr. 409.309.
Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen. Dog undrer provstiudvalget sig over, at der allerede
skal skiftes lydanlæg i så ny en kirke.
Jørgen Christensen har bedt om, at der indhentes ekstra tilbud på opgaven. Svar afventes fra
menighedsrådet.
9) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Lokalplan vedtaget.
Udgravning foranlediget af Museum Nordsjælland er prissat til foreløbig kr. 448.410 - udgiften i
projektet er budgetteret til kr. 100.000
Der er holdt møde med Entasis, Helsingør Stift, Kirkegårdskonsulent, Kgl. Bygningsinspektør og
Provst.
Jørgen Christensen orienterede omkring problemet vedr. muren fra gaden og ind mod udbygningen.
Det bliver en udfordring for arkitekterne og menighedsrådet at finde en god og hensigtsmæssig
løsning. Provstiudvalget henholder sig p.t. til det udmeldte budget for byggeriet, hvorfor
menighedsrådet må forsøge at finde pengene til udgravning i dette.
Jens Christian Christiansen og Jørgen Christensen deltager i næste møde med arkitekter,
menighedsråd og konsulenter.
10) Sag: Provstesyn 2018 (2062)
Blovstrød Kirke, Sognegård og præstebolig
Synsrapport taget til efterretning.
Jens Christian Christiansen spørger til kapeltaget. Ved provstesynet har Jørgen Christensen
opfordret menighedsrådet til, at gennemtænke hvad menighedsrådet vil bruge det til.
11) Sag: Synsrapport 2018 (2111) - Strø Sogn
Strø Kirke, graverbygning kapelsal mv.
Synsrapport taget til efterretning.
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12) Sag: Udkast til reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde. (2099) - Blovstrød Sogn
Blovstrød menighedsråd har fremsendt reguleringsplan for Blovstrød kirkegård til provstiudvalgets
godkendelse.
Provstiudvalget opfordrer Blovstrød menighedsråd til at bruge en landskabsarkitekt til hjælp til
opgaven. Når den udfærdigede reguleringsplan foreligger, skal denne sendes til provstiudvalget.
13) Sag: Godkendelse af ændret kirkegårdsvedtægt 2018 (2106) – Blovstrød Sogn
Blovstrød menighedsråd har fremsendt ny kirkegårdsvedtægt til provstiudvalgets godkendelse.
Provstiudvalget godkender vedtægten. Antallet af urner i traditionelle gravsteder afgøres af
menighedsrådet, og takstbladet tilpasses denne beslutning.
14) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2067) - Frederiksborg Slotssogn
Menighedsrådet oplyser, at praksis vedr. præsters betaling af el er ændret fra 20.3.2018 således, at der
betales for faktisk forbrug minus fradrag for offentlige lokaler på 15 %.
Godkendt.
Jørgen Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Orientering
15) Sag: 5 % midler Allerød kommune 2018 (2096)
Provsten har givet tilsagn om kr. 60.000 af 5 % midlerne til istandsættelse af graverbolig i Lynge
samt omfordeling af anlægsmidler jf. ansøgning behandlet på sidste provstiudvalgsmøde.
Taget til efterretning.
16) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2060) - Blovstrød Sogn
Referat fra møderne 22.2. og 13.3. 2018
Taget til efterretning.
17) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2097) - Engholm Sogn
Referat fra møderne: 25.10 - 28.11. 2017 og møderne 9.1 - 21.2 og 13.3. 2018.
Taget til efterretning.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at ændringer i menighedsrådets roller skal tilgå Helsingør Stift.
Således at sogn.dk opdateres med de korrekte informationer.
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18) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2067) - Frederiksborg Slotssogn
Referat fra møderne 27.2 og 20.3.2018.
Taget til efterretning
19) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2063) – Grønnevang Sogn
Referat fra mødet den 14.3.2018
Taget til efterretning
20) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2077) - Hillerød Sogn
Referat fra mødet den 20.3.2018
Taget til efterretning
21) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2057) - Lillerød Sogn
Referat fra mødet den 13.3.2018
Taget til efterretning
22) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2100) – Lynge-Uggeløse Sogne
Notat fra mødet med Lynge-Uggeløse menighedsråd
Taget til efterretning
23) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2076) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 6.3.2018
Taget til efterretning
24) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2078) - Nørre Herlev Sogn
Referat fra mødet den 6.3.2018
Taget til efterretning
25) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2056) - Præstevang Sogn
Referat fra mødet den 13.3.2018
Taget til efterretning
26) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2054) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 7.3.2018 og mødet den 25.3.2018
Udmeldelse af menighedsrådet.
Taget til efterretning
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27) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2071) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Rykkerskrivelse til Tjæreby-Alsønderup menighedsråd vedr. undersøgelse af blytag Tjæreby kirke.
Taget til efterretning
Der mangler fortsat svar fra menighedsrådet vedr. blytag, og provstikontoret opfordres til også at
rykke for status vedr. kirkegårdsmuren i Alsønderup.
28) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (1120) - Ullerød Sogn
Referat fra mødet den 20.2.2018
Taget til efterretning
29) Sag: Menighedsrådsreferater 2018 (2061) - Uvelse Sogn
Referat fra mødet den 20.02.2018 og mødet den 22.3.2018.
Taget til efterretning
30) Sag: Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor 2018 (2110)
Godkendelse af deltagelse i forsøgsramme 3 fra 1.1.2019
Taget til efterretning
31) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2018 (2098)
Referat fra møderne den 25.1 og 28.2.2018
Taget til efterretning
32) Sag: Provstivis fordeling af sager i Helsingør Stift (2108) - Helsingør Stift
Orientering fra Helsingør Stift
Provstivis fordeling af sager
Taget til efterretning
33) Sag: Ansøgning om projektfinansiering vedr. Præstevang Kirke (1915) - Præstevang Sogn
Kvittering fra Helsingør Stift vedr. modtagelse af projekt vedr. ventilationsanlæg Præstevang Kirke.
Godkendelse af prøvemarkeringer m.v. og krav om fremsendelse af detailprojekt.
Taget til efterretning
34) Sag: Renovering Kirke (2102) – Blovstrød Sogn
Blovstrød kirke. Besigtigelsesrapport vedr. indvendig kalkning.
Taget til efterretning
Kalkning af kirke skal afvente de øvrige projekter i kirken.
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35) Sag: Kommentarer til Klageskema vedr. miljøforhold (1945) - Alsønderup Sogn
Opfølgning på støjklage Alsønderup kirkegård overgår til Bestyrelsen for Den Fælles Kirkegårdsdrift.
Taget til efterretning
36) Sag: Konflikt 2018 (2103)
Diverse korrespondance vedr. konflikt.
Taget til efterretning
37) Sag: Blovstrød kirke. Vurdering af bevaringsværdige gravminder (2029) - Blovstrød Sogn
Provsten har ved provstesynet godkendt de indstillede bevaringsværdige gravminder.
Taget til efterretning
38) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Nyt journaliseringssystem for provstier
APV for præster
Forsøgsrammer udbydes igen
Helsingør Stift:
Præster varslet i konflikt
Introkursus for nyansatte
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
Øvrige:
FLØS
Referat fra formandsmødet
Referat fra mødet med provstirevisor
Taget til efterretning
39) Eventuelt Intet under eventuelt.
Afbud fra Ole Neerup.
Kirsten Aunstrup deltog i mødet frem til kl. 19.00.
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