Hillerød den 6. december 2017.

Referat fra Provstiudvalgsmødet den 30. november 2017.
Mødepunkt Beslutning
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til næste provstiudvalgsmøde samt udvalgte bilag
Godkendt.
2) Godkendelse af referat fra 13.10.2017
Referat fra seneste provstiudvalgsmøde
Godkendt.
3) Provstiudvalgets konstituering
Jf. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi § 17b:
Provstiudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Valget sker ved skriftlig
afstemning på udvalgets konstituerende møde. Valget har virkning for udvalgets funktionsperiode.
Jørgen Christensen valgt som formand
Ole Neerup valgt som næstformand.
4) Forretningsorden provstiudvalg 2017-2021
Forretningsorden provstiudvalg 2017
Forretningsorden blev godkendt.
5) Sag: Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910)
Ansøgning fra Nødebo-Gadevang menighedsråd vedr. indkøb af Chill-out-bags (oppustelige
sækkestole) til brug ved filmaftner og ungdomsarbejde kr. 4.975,00
Da Nødebo-Gadevangs regnskab for 3. kvartal udviser et overskud på kr. 200.000, henviser
provstiudvalget til, at udgiften finansieres af driftsrammen.
Kirsten Aunstrup deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
6) Ansøgning om 5% midler til dækning af feriepenge Sag: 5 % midler Allerød kommune 2017
(1886)
Lynge-Uggeløse menighedsråd anmoder om kr. 62.532,10 af 5 % midlerne til dækning af udbetalt
feriepenge for to fratrådte medarbejdere.
Jf. menighedsrådets beslutningsprotokoller fremgår det ikke, at sagen har været behandlet og
besluttet
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på et menighedsrådsmøde. Beløbet bevilges under forudsætning af, at ansøgningen først behandles
og besluttes på et menighedsrådsmøde.
7) Sag: 5 % midler Hillerød kommune 2017 (1880)
Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd ansøger om kr. 63.011 til dækning af feriepenge for fratrådte
medarbejdere.
Jf. menighedsrådets beslutningsprotokoller fremgår det ikke, at sagen har været behandlet og
besluttet på et menighedsrådsmøde. Beløbet bevilges under forudsætning af, at ansøgningen først
behandles og besluttes på et menighedsrådsmøde.
8) Vedr. lokalplan 399 + tillæg nr. 1 - boliger og sognehus ved Østergade, Hillerød Sag: Projekt
omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn
Den Kgl. bygningsinspektør har afgivet udtalelse i sagen.
Udtalelsen taget til efterretning.
9) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn
Økonomisk redegørelse fra Leif Hansen bygherrerådgivning.
Redegørelsen er opdelt i scenarierne 1-2-3. Arealerne er de samme i alle 3 scenarier.
Materialet sendes ud med dagsorden version 3.
Klokkestablen flyttes ikke ved det billigste scenarie. Alle 3 scenarier giver samme antal kvadratmeter.
Provstiudvalget indkalder byggeudvalget til møde i januar måned.
10) Sag: Ansøgning om overførsel af driftsoverskud 2016 (1909) - Ullerød Sogn
Ullerød menighedsråd ansøger om kr. 23.375 inkl. moms til lydmixer.
Beløbet kan finansieres af frie midler fra 2016.
Ansøgning om brug af frie midler kr. 23.375 godkendes. Jf. kvartalsrapport fra 30.9 fremgår
ligeledes et mindreforbrug på kr. 97.000.
11) Sag: Ansøgning om overførelse og brug af kirkegårdens fri midler (1987) - Ullerød Sogn
Ullerød menighedsråd har søgt om anvendelse af frie midler fra 2016 til brug i 2017.
Det kan ikke nås at udføre flere af de ansøgte opgaver i 2017, hvorfor Ullerød menighedsråd ansøger
om at overføre brugen af frie midler til 2018.
Ansøgning om overførsel af frie midler godkendes, såfremt der fortsat er frie midler ved udgangen af
2017.
12) Sag: Nyhuse Kapel (1607) – Frederiksborg Slotssogn
Frederiksborg Slotssogns menighedsråd anmoder om en principgodkendelse fra provstiudvalget vedr.
fortsættelse af arbejdet vedr. renovering af Nyhuse kapel.
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Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet arbejder videre med sagen. Ligeledes godkender
provstiudvalget indkøb af stole, alter og ringkroner for optil kr. 750.000 + moms. (Løsøre effekter jf.
tidligere provstiudvalgsbeslutning).
Jørgen Christensen deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
13) Sag: Ansøgning om projektfinansiering vedr. Præstevang Kirke (1915) - Præstevang Sogn
Ansøgning om stiftets godkendelse af ventilationsprojekt i Præstevang Kirke
Projektet sendes til udtalelse i Helsingør Stift.
Annemarie Lund deltog ikke i behandling og beslutning af dette punkt.
14) Sag: Varme og energikonsulent tilbud om radonmåling (2024)
Fra arbejdsmiljørepræsentant for præsterne i Hillerød provsti Ole Cæsar Jensen er følgende modtaget:
Kommentar til referat fra Provstiudvalgsmødet.
Provstikontoret retter henvendelse til varmekonsulenten for evt. indhentelse af tilbud m.v.
15) Sag: Honorartakster 2018 (2039)
Nye takter for 2018.
Der er en samlet stigning fra 2017-2018 på kr. 22.000. Taksterne er fremskrevet jf. tidligere
beslutning.
Godkendt.
16) Sag: Sangcenter Nordsjælland (2015)
Drøftelse vedr. projekt sangcenter/opfølgning i forhold til information på seminaret.
Provstiudvalget er meget positivt indstillet på et sangprojekt i Hillerød provsti. Men provstiudvalget
har umiddelbart svært ved at finde lovhjemmel til at støtte projektet i den nuværende form.
Der mangler fortsat modtagelse af vedtægter, samt en beskrivelse af Assens-modellen.
Provstikontoret rykker Mie Korp Sloth. Annemarie Lund undersøger projektet i Gentofte provsti.
Der indkaldes til møde med byens organister i januar måned.
17) Opfølgning på seminar Sag: Provstiudvalg 2017-2021 (1991)
På førstkommende formandsmøde vil provstiudvalget dele viden og indhold fra
provstiudvalgsseminaret med menighedsrådene. (Befolkningsprognoser, økonomi m.v.)
Drøftelse af kommunikation skydes til senere på året.
18) Sag: Høring over udkast til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (2034)
Høringsfrist den 28. november 2017.
Taget til efterretning.
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19) Sag: Spørgsmål i relation til juridisk vurdering af aftaler for gravsteder på Blovstrød kirkegård
(2030) - Blovstrød Sogn
Spørgsmål i relation til juridisk vurdering af aftaler for gravsteder på Blovstrød kirkegård
Jens Christian Christiansen vurderer materialet. Derefter følges op på sagen.
20) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn
Underskrevet rådgiveraftale
Godkendt.
21) Sag: Fældning af træ på kirkegård (2037) - Gørløse Sogn
Ansøgning fra Gørløse menighedsråd vedr. fældning af træ på kirkegården.
Godkendt.
22) Sag: PUK 2017 (1816)
Kvartalsrapport januar til september 2017
Regnskab pr. medio november 2017
Opdateret regnskabsinstruks til godkendelse/underskrift.
Provstiudvalget skal tage stilling til anvendelse af puljen vedr. kommunikationsmedarbejder.
Godkendelse af årsregnskab og protokollat fra Helsingør Stift.
Regnskabsrapport behandlet og godkendt.
Regnskabsinstruks underskrevet.
Puljen vedr. kommunikationsmedarbejder fordeles således: 225.000 til sang/korprojekt. kr. 100.000
tilgår PUK.
Godkendelse fra Stiftet vedr. årsregnskab 2016 taget til efterretning.
23) Sag: Konstruktionsskader (1178) – Engholm Sogn
Fra Engholm menighedsråd er modtaget:
Indhentede tilbud vedr. sokkelarbejde på Engholmkirken.
Provstiudvalget støtter menighedsrådets beslutning.
24) Sag: Ansøgning vedr. flytning af anlægsmidler (2042) - Nørre Herlev Sogn
Nørre Herlev menighedsråd ansøger om anden anvendelse af anlægsmidler:
kr. 16.000 til maling af vinduer i Nørre Herlev Sognegård
kr. 22.074 til dækning af merforbrug ved istandsættelse af præstebolig indvendig.
Beløbene hentes fra uforbrugte anlægsmidler:
Godkendt.
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Orienteringssager
25) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1937) - Blovstrød Sogn
Referat fra møderne 26. oktober og 1. november
Taget til efterretning.
26) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1879) - Frederiksborg Slotssogn
Referat fra mødet den 31. oktober referat af menighedsrådsmøde d 31 okt.
Taget til efterretning.
27) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1872) - Grønnevang Sogn
Referat fra menighedsrådsmødet den 26. oktober 2017 og mødet den 23. november 2017.
Taget til efterretning.
28) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1961) - Gørløse Sogn
Gørløse menighedsråd oplyser, at der er valgt ny kasserer.
Referat fra mødet den 14. november 2017.
Taget til efterretning.
29) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1870) - Hillerød Sogn
Referat fra møderne den 24. oktober og den 1. november samt den 21. november 2017.
Taget til efterretning.
30) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1842) - Lillerød Sogn
Referat fra mødet den 25. oktober samt mødet den 28, november 2017.
Taget til efterretning.
31) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1876) –Lynge-Uggeløse Sogne
Referat af mødet den 27. september 2017 samt mødet den 7. november 2017.
Taget til efterretning.
32) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1854) – Nødebo-Gadevang Sogne
Referat fra mødet den 1. november 2017.
Oversigt over personer valgt til enkeltmandsposter den 1. november 2017
Taget til efterretning.
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33) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1878) - Præstevang Sogn
Referat fra mødet den 9. november
Taget til efterretning.
34) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1871) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Referat fra mødet den 15. november
Taget til efterretning.
35) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1862) - Strø Sogn
Referat fra mødet den 14. november
Taget til efterretning.
36) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1927) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Referat af menighedsrådsmøde d. 12. oktober
Taget til efterretning.
37) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1847) - Ullerød Sogn
Referat fra mødet i den 9. november 2017 og mødet den 23. november.
Taget til efterretning.
38) Sag: Menighedsrådsreferater 2017 (1873) - Uvelse Sogn
Referat fra møderne den 26. september og den 24. oktober
Taget til efterretning.
39) Sag: Ikke fuldtalligt menighedsråd 2017 (2032) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Tilladelse til Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd til reduceret råd.
Taget til efterretning.
40) Sag: Regnskab 2017 (1981) - Blovstrød Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.6. og 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 439.000!
41) Sag: Regnskab 2017 (2041) - Engholm Sogn
Kvartalsrapporter pr. 31.3 - 30.6. og 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 55.000.
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42) Sag: Regnskab 2017 (1985) – Frederiksborg Slotssogn
Kvartalsrapport pr. 30.6 og 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 43.000.
43) Sag: Regnskab 2017 (1983) – Grønnevang Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 220.000.
44) Sag: Regnskab 2017 (1969) - Gørløse Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 23.000.
45) Sag: Regnskab 2017 (1952) - Lillerød Sogn
3. kvartal.
Taget til efterretning.
46) Sag: Regnskab 2017 (1974) – Lynge-Uggeløse Sogne
Kvartalsrapport pr. 30.6. og 30.9.
Der er 30.9. et underskud, som dog udlignes ved tildeling af 5 % (feriepenge).
47) Sag: Regnskab 2017 (1970) – Nødebo-Gadevang Sogne
Kvartalsrapport 30.6. og 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 227.000.
48) Sag: Regnskab 2017 (1965) - Nørre Herlev Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.09.
Der er 30.9. et underskud på kr. 154.000, men menighedsrådet har fået lov at bruge af de frie midler.
49) Sag: Regnskab 2017 (1980) – Præstevang Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.6. og 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 41.000.
50) Sag: Regnskab 2017 (1951) – Skævinge-Ll. Lyngby Sogne
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Der er 30.9. et underskud på kr. 64.000. Dette udlignes af 5 % midler (feriepenge).

7

51) Sag: Regnskab 2017 (1975) - Strø Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.6. og 30.9.
Taget til efterretning.
52) Sag: Regnskab 2017 (1960) – Tjæreby-Alsønderup Sogne
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 190.000.
53) Sag: Regnskab 2017 (1976) - Ullerød Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 97.000.
54) Sag: Regnskab 2017 (1966) - Uvelse Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.9.
Kvartalsrapporten fra 30.9. udviser et mindreforbrug på kr. 53.000.
55) Sag: Formandsmøde 2017 (1864)
Referat fra formandsmødet den 12.10.2017
Opfølgning vedr. liste over fagfolk.
Der er modtaget bidrag til "håndværkerlisten/fagfolk" fra Præstevang menighedsråd.
Taget til efterretning.
56) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2017 (1861)
Referat. Godkendelse af myndighedskode fra Kirkeministeriet.
Taget til efterretning.
57) Sag: Kirkegårdssamarbejde 2 (1948)
Referat fra mødet 13.10.2017.
Godkendelse af myndighedskode fra Kirkeministeriet.
Taget til efterretning.
58) Sag: Churchdesk (1912)
Diverse opfølgning på forespørgsler vedr. abonnementer.
Taget til efterretning.
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59) Diverse informationer
Kirkeministeriet:
Ny personalechef
Opdateret vejledning om præsteansættelser
Budget 2018 Fællesfonden
IT-Kontoret: udbetaling af 1 kr. til forudlønnede
Projektlederkursus
Fejl ved terminsopkrævninger
Indberetning af reelle ejere MR og Provsti
Helsingør Stift:
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
Folkekirken får nyt lønsystem
Nyt revisionsfirma
Landsforeningen af menighedsråd:
Hvem skal have Landsforeningens blad?
Vil I sætte fokus på dåben i 2018?
Menighedsråd skal ikke registrere reelle ejere.
Øvrige:
Brandsoft - nye priser
Indbydelse fra Frederiksværk provsti – nye lokaler
Referat fra Skoletjenestens bestyrelse
Taget til efterretning.
60) Eventuelt
Provstens kvotefordeling mellem provsteopgaven og sognepræsteopgaven i Frederiksborg Slotssogn
er forelagt biskoppen.
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