Hillerød den 25. maj 2018.
Referat fra
Provstiudvalgsmøde 17.05.2018.
Deltagere: Hillerød Provstiudvalg, Jørgen Christensen, Lone Paepke
Afbud: Kirsten Britta Aunstrup, Ole Birger Neerup
1 - Ansøgning om overførsel af frie midler Nørre Herlev
Regnskab 2017 menighedsråd Hillerød Provsti (2018 - 3542)
Provstikontoret har, som opfølgning på årsregnskab 2017, skrevet til Nørre Herlev
menighedsråd jf. sidste provstiudvalgsmøde.
Efterfølgende har Nørre Herlev menighedsråd ved kassereren fremsendt ansøgning om
godkendelse af videreførte ikke forbrugte frie midler.
Referat:
Godkendt.
2 - Ansøgning - frie midler 2017
Frie midler 2017 Uvelse (2018 - 3418)
Første ansøgning annulleret, hvorefter menighedsrådet ansøger om følgende:
Etablering af skab med whiteboard kr. 16.500
Bålfad og bænke til sognegårdshaven kr. 9.312,25
Anlæg af terrasse til bålsted og bænke kr. 11.600
Udendørslampe ved våbenhus kr. 9.370,31
El arbejde i forbindelse med opsætning af lampe kr. 9.512,50
Delvis dækning af loftsspots i bad m.v. præstegården kr. 17.944,88
Samlet kr. 74.239,94
Referat:
Godkendt.
3 - Grønnevang: Opdateret ansøgning om brug af ikke-forbrugte midler fra 2017
Frie midler 2017 - Grønnevang (2018 - 3396)
Referat:
Ved mødet med provstirevisor gjorde revisor det klart, at der forlanges mere end et tilbud på
større opgaver. Provstiudvalget henholder sig til denne udtalelse og må på dette grundlag
forlange, at Grønnevang menighedsråd indhenter et tilbud mere.
Provstiudvalget ser positivt på selve projektet.
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4 - Synsrapport 2018 Den Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød Provsti
Synsprotokoller 2018 Den Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød Provsti (2018 - 11032)
Synsrapporter kirkegårde i Den Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød provsti:
Nødebo, Gadevang, Ullerød, Alsønderup, Tjæreby, Nørre Herlev, Uvelse.
Referat:
Synsrapporter taget til efterretning.
5 - Synsrapport 2018 Engholm præstegård
Synsrapport 2018 Engholm (2018 - 11044)
Synsrapport for Engholm kirke og præstegård. Provstesynet den 16.5.2018
Referat:
Der er afholdt Provstesyn i Engholm kirke og præstegård.
Kirken: Der er flere kendte problemområder. Der er problemer med omfangsdrænet. Der
laves en rist hele vejen rundt om kirken. Der er stadig problemer med varme og
ventilationssystemet. Varmekonsulent Poul Klenz har været på besøg og er kommet med
forslag, som nu efterprøves. Der udestår også opgaven vedr. taget på kirken.
Præstebolig: Gulvene skal fornys. Efter gulvafslibning løfter parketstavene sig.
Taget til efterretning.
6 - Synsrapporter - Grønnevang 2018
Synsrapport 2018 Grønnevang (2018 - 10143)
Synsrapport kirke og præstebolig.
Referat:
Taget til efterretning
7 - Synsrapporter - Nørre Herlev 2018
Synsrapport 2018 Nørre Herlev (2018 - 8497)
Synsrapport Nørre Herlev kirke, sognegård og præstebolig.
Referat:
Præstebolig: Også her er der problemer med parketstavene efter gulvafslibningen.
Jf. synsrapporten overvejes et nyt varmeanlæg til kirken. Provstikontoret spørger til
problemet, da det ikke er så længe siden, varmeanlægget blev udskiftet.
Taget til efterretning.
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8 - Synsrapporter Skævinge-Lille Lyngby 2018
Synsrapport 2018 Skævinge-Ll. Lyngby (2018 - 3520)
Referat:
Fugt i præstegården se punkt 16.
Det fremgår ikke af synsprotokollen, hvilke menighedsrådsmedlemmer, der deltog i synet.
Alle deltagere skal underskrive protokollen, hvilket ikke er sket.
Provstikontoret sender skrivelse til menighedsrådet.
Taget til efterretning.
9 - Synsrapport Uvelse 2018
Synsrapport 2018 Uvelse (2018 - 6395)
Referat fra Uvelse Kirkesyn: Kirke og sognegård.
Referat:
Taget til efterretning.
10 - Kirkegårdsmur Alsønderup
Kirkegårdsmur Alsønderup (2018 - 3855)
Nyt projektforslag vedr. Kirkegårdsmur i Alsønderup.
Referat:
Kirkegårdskonsulenten har tidligere haft kritiske bemærkninger til etablering af høj mur.
Det nye forlag fastholder tidligere projektforslag og tilsidesætter dermed konsulentens
holdninger.
Provstiudvalget sender projektet til Stiftet med forslag om et stademøde, så yderligere
komplikationer og forsinkelser undgås.
Godkendt.
11 - Vedr. beskæring af træer ved Hillerød præstegård
Brug af anlægsmidler i 2017 bevilget i 2018 Hillerød (2018 - 3422)
Menighedsrådets redegørelse for at arbejder vedrørende 2018 er udført allerede i 2017.
Referat:
Godkendt.
12 - Urskive Uggeløse Kirke
Urskive Uggeløse Kirke (2018 - 5273)
Menighedsrådet har fremsendt redegørelse vedr. indhentning af tilbud på opgaven.
Referat:
Jf. provstirevisors udtalelse om, at der skal foreligge mere end et tilbud, imødeser
provstiudvalget endnu et tilbud.
Provstikontoret har givet Menighedsrådet et navn på en alternativ tilbudsgiver.
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13 - Driftsbudget for 2019
Budget 2019 (2018 - 3357)
Fra kasserer ved Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd er modtaget indvending mod
nedsættelse af driftsrammen med 200.000 kr.
Efterfølgende er modtaget yderligere kommentarer vedr. beskæringen af driftsrammen.
Referat:
Provstiudvalget vedtog følgende:
Provsten skriver til menighedsrådets kasserer, idet provstiudvalget undrer sig over, at
menighedsrådet ikke har kommenteret det underforbrug der har været en årrække på
forskellige formål i forhold til budget. (Påvisning af underforbrug er tilsendt kasserer via
regnskabskontoret). Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd skal fremsende budget indenfor
den givne ramme, kan budgettet ikke hænge sammen på dette grundlag, kan
menighedsrådet tydeliggøre driftsønsker på bilag beregnet hertil.
14 - PU ansøgning om 5_ midler til sikring mm af gravsten Blovstrød kirke-1
PU ansøgning om 5_ midler til sikring mm af gravsten Blovstrød kirke-1 (2018 - 6437)
Blovstrød menighedsråd ansøger om 5 % midler kr. 39.900 inkl. moms til sikring af
gravminder, som menighedsrådet har ansvar for.
Referat:
Godkendt såfremt alle de berørte gravsten er over 60 cm., som foreskrevet i vejledningen.
15 - Ansøgning om 5% midler Formandshonorar Det Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød
provsti
Ansøgning om 5% midler Formandshonorar Det Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød provsti
(2018 - 9215)
Ansøgning fra Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti:
Der ansøges om kr. 24.000 til dækning af formandshonorar 2018.
Referat:
Beløbet er budgetsat til 2019, men det er ikke på budgettet i 2018.
Provstikontoret undersøger, hvorvidt der er lovhjemmel til at udbetale dette honorar. Hvis
det er tilfældet, godkendes 5 % ansøgningen.
16 - Sag vedr. fugt i præsteboligen Skævinge
Skævinge Præstebolig (2018 - 6426)
Referat:
Menighedsrådet må indhente tilbud på opgaven.
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17 - Ansøgning til Provstiudvalget om 5% midler i Lynge-Uggeløse vedr. graverbolig
Ansøgning til Provstiudvalget om 5% midler i Lynge-Uggeløse vedr. graverbolig (2018 10918)
Lynge-Uggeløse menighedsråd ansøger om kr. 80.000 af 5 % midlerne til dækning af mistet
leje og forbrugsindtægter vedr. graverboligen i Lynge.
Referat:
Provstiudvalget ønsker oplyst, om kommunen har godkendt nedlæggelse af lejemålet, før
der tages stilling til ansøgningen.
18 - Ansøgninger til aktivitetspulje Hillerød
Aktivitetspulje Hillerød 2018 (2018 - 6957)
1) Organisterne i Hillerød by ansøger om tilskud fra aktivitetspuljen til en ny orgelsafari.
Der ansøges om kr. 31.550. (110 deltagere).
2) Fra Frederiksborg Slotssogn er modtaget ansøgning om tilskud fra aktivitetspuljen til
afholdelse af morgenbord i forbindelse med Hillerød byfest. Der ansøges om kr. 6.000. I
arrangementet deltager: Hillerød kirke, Præstevang kirke, Nørre Herlev kirke og Slotskirken.
3) Ansøgning vedr. Kirkehøjskole 2019 (Hillerød og Allerød aktivitetspulje) Der ansøges om
underskudsdækning kr. 28.250,00.
Referat:
1) Orgelsafari: Penge til mad og bus bevilges. Der bevilges kr. 5.000 til PR. Samlet kr.
20.550.
2) Hillerød byfest: Godkendt kr. 6.000. Jørgen Christensen deltog ikke i beslutning af dette
punkt.
3) Kirkehøjskole: Beløbet skal deles mellem Hillerød og Allerød aktivitetspulje. Godkendt kr.
28.250.
Annemarie Lund deltog ikke i beslutning af dette punkt.
19 - Forslag om forenkling af kirkegårdstakster
Forslag om forenkling af kirkegårdstakster (2018 - 6443)
Blovstrød menighedsråd stiller forslag om forenkling af takster for erhvervelse og fornyelse
af gravsteder.
Referat:
I Blovstrød kirkegårdsvedtægt skelnes der mellem: "Boende i sognet" og "Boende udenfor
sognet". Provstiudvalget anbefaler, at kirkegårdsvedtægten ændres fra sogn til kommune,
så er problemet løst. Der kan eventuelt hentes inspiration i Engholm kirkegårdsvedtægt.
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20 - Projektmateriale Lynge Kirke, varmeanlæg og kalkmalerier
Lynge Kirke, varmeanlæg og kalkmalerier (2018 - 7315)
Nyt revideret projektforslag til supplement af det oprindelige fra 2016.
Ny økonomisk oversigt lydende på kr. 7.020.000. I anlægsbudget regnskab 2017 fremgår et
samlet beløb på kr. 4.256.000 reserveret til opgaver i projektet. Derefter udestår finansiering
af kr. 2.764.000.
Referat:
Når der foreligger et godkendt projekt, kan der søges midler via
Kirkeistandsættelsesordningen.
Projektet sendes til videre behandling i Helsingør Stift. Finansieringsstigningen bedes
vurderet af konsulenterne.
21 - Leasingaftale Tjæreby-Alsønderup
Leasingaftale Tjæreby-Alsønderup (2018 - 9796)
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd har indgået leasingaftale med Ikano Bank vedr.
kopimaskine.
Referat:
Der må ikke indgås leasingaftaler. Provstikontoret tager kontakt til Tjæreby-Alsønderup
menighedsråd vedr. sagen. Der foreslås et møde snarest muligt.
22 - Budget PUK, DFK/DFR og Skoletjenesten
Budget foreløbig 2019 PUK med flere (2018 - 11074)
Budgettet fremsendes primo uge 20 til provstiudvalget.
Det indstilles at:
Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr. 26529905, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d. 16-052018 14:42 godkendes af provstiudvalget.
Referat:
Kort gennemgang af budgetforslaget.
Godkendt.
23 - Kvartalsrapport 2018 januar til marts
PUK 2018 (2018 - 7223)
Kvartalsoversigt Hillerød Provsti, DFK/DFR, Skoletjenesten og puljer
Referat:
Godkendt.
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24 - Sangcenter Nordsjælland.
Sangcenter Nordsjælland (2018 - 6410)
Orienteringspunkt.
Der er afholdt stiftende generalforsamling og nedsat bestyrelse.
Referat:
Der udestår fortsat en afklaring af kirkens rolle i projektet.
Slotsorganist Bine Bryndorf deltager i næste provstiudvalgsmøde i juni for at fortælle om
tanker vedr. et drenge- mandskor med hjemsted i Slotssognet.
Annemarie Lund foreslår at der bliver et samarbejde omkring koret. (Byens drengemandskor). Taget til efterretning.
25 - Alterskranke Alsønderup Kirke
Alterskranke Alsønderup (2018 - 7830)
Orienteringspunkt
Den Kgl. bygningsinspektør ønsker møde med de involverede parter for afklaring af
forskellige forhold.
Helsingør Stift har på denne baggrund ikke accepteret det fremsendte projektforslag, men
deltager gerne i møde jf. ovenstående.
Der er efterfølgende etableret et møde vedr. alterskranken.
Referat:
Der er planlagt møde til den 8.6. i Alsønderup. Taget til efterretning.
26 - Referat fra menighedsrådsmøde Blovstrød
Menighedsrådsreferater 2018 Blovstrød (2018 - 8496)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 19.4.2018
Referat:
Taget til efterretning
27 - Referat fra menighedsrådsmøde Engholm
Menighedsrådsreferater 2018 Engholm (2018 - 3630)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 17.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
Jens Chr. Christiansen mangler omtale af indbrud i graverkontoret.
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28 - Engholm menighedsråd - ændring af kontaktperson
Konstitueringer m.v. menighedsråd i Hillerød Provsti (2018 - 10211)
Orienteringspunkt.
Der er valgt ny kontaktperson. Helsingør Stift er orienteret.
Referat:
Taget til efterretning.
29 - Referat fra menighedsrådsmøde Frederiksborg Slotssogn
Menighedsrådsreferater 2018 Frederiksborg Slotssogn (2018 - 7546)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 24.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
30 - Referat fra menighedsrådsmøde Grønnevang
Menighedsrådsreferater 2018 Grønnevang (2018 - 6430)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 19.4.2018.
Referat:
Taget til efterretning.
31 - Referat fra menighedsrådsmøde Hillerød
Menighedsrådsreferater 2018 Hillerød (2018 - 7326)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 24. april 2018
Referat:
Taget til efterretning.
Der holdes møde vedr. byggesagen den 22.5 kl. 16.00
32 - Referat fra menighedsrådsmøde Lillerød
Menighedsrådsreferater 2018 Lillerød (2018 - 7542)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 30.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
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33 - Referat fra menighedsrådsmøde Nødebo-Gadevang
Menighedsrådsreferater 2018 Nødebo-Gadevang (2018 - 4409)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 3.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
34 - Referat fra menighedsrådsmøde i Nørre Herlev
Menighedsrådsreferater 2018 Nørre Herlev (2018 - 3398)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 25.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
35 - Referat af menighedsrådsmøde Præstevang
Menighedsrådsreferater 2018 Præstevang (2018 - 6406)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 18.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
36 - Referat fra menighedsrådsmøde Skævinge-Lille Lyngby
Menighedsrådsreferater 2018 Skævinge-Ll. Lyngby (2018 - 2791)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 18.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
Kommunen rykkes igen for svar vedr. snerydning.
37 - Referat af menighedsrådsmøde Tjæreby-Alsønderup
Menighedsrådsreferater 2018 Tjæreby-Alsønderup (2018 - 3512)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 1.3.2018 og mødet den 10.4.2018
Referat:
Taget til efterretning.
38 - Referat fra menighedsrådsmøde Uvelse
Menighedsrådsreferater 2018 Uvelse (2018 - 3383)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 22.3.2018 og mødet den 1.5.2018
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Referat:
Det bør undersøges, hvad prisniveauet for et lystræ er. Taget til efterretning.
39 - Kvartalsrapport Tjæreby-Alsønderup
Regnskab 2018 Tjæreby-Alsønderup (2018 - 11052)
Beskrivelse:
Orienteringspunkt.
1. kvartal 2018
Referat:
Taget til efterretning.
40 - Vedhæftet kvartalsrapport for Uvelse Kirkekasse pr. 31/3-2018 minus lønbogføring godkendt på MR-mødet 1/5-2018
Regnskab 2018 Nørre Herlev (2018 - 8914)
Orienteringspunkt.
Kvartalsrapport januar-marts 2018 fra Uvelse kirkekasse. Kvartalsrapporten er ekskl.
lønudgifter grundet problemer med bogføringsfiler fra FLØS.
Referat:
Taget til efterretning.
41 - Referat fra møde i Den Fælles Kirkegårdsdrift Hillerød
Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød provsti (2018 - 6958)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 18. april 2018.
Referat:
Taget til efterretning.
42 - Referat fra møde i Kirkegårdsbestyrelsen - Gørløse, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø
Kirkegårdsbestyrelsen - Gørløse, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø (2018 - 9230)
Orienteringspunkt.
Referat fra mødet den 4.5.2018
Referat:
Provstikontoret sender forespørgsel vedr. behov for indkøb af katafalk til den anden
kirkegårdsbestyrelse.
Gravstedsejere, der har et gravsted, hvor gravstenen er usikker, skal kontaktes for
afhjælpning af problemet.
Der er udarbejdet brevskabeloner til dette jf. information på DAP.
Taget til efterretning.
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43 - Ny sognegrænse mellem Lillerød og Blovstrød
Ny sognegrænse mellem Lillerød og Blovstrød (2018 - 3331)
Orienteringspunkt.
Ansøgning om ændring af sognegrænser sendt til Kirkeministeriet.
Referat:
Taget til efterretning.
44 - Opfølgning: Blytag Tjæreby kirke
Blytag Tjæreby kirke (2018 - 3643)
Orienteringspunkt.
Provstiudvalget har fået svar fra Tjæreby-Alsønderup menighedsråd vedr. skrivelse om
opfølgning på blytaget, Tjæreby Kirke.
Referat:
Provstiudvalget henviser til synsprotokollen, og forlanger, at der skal en blytækker på
opgaven. Taget til efterretning.
45 - Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven (2018 - 8494)
Orienteringspunkt.
Provstikontoret har udsendt invitation til møde vedr. Databeskyttelsesloven. Mødet afholdes
i Lillerød sognegård (kælderen) den 31.5. 2018 kl. 19.00.
Referat:
Der er indkaldt til møde i Lillerød sognegård (kælderen) den 31.5.2018 kl. 19.00.
Taget til efterretning.
46 - Diverse informationer
Orienteringspunkt.
Kirkeministeriet:
Obligatorisk uddannelse for provstisekretærer
At blive klar til databeskyttelsesforordningen
Nyt lønsystem
Forsikringsbidrag for de lokale kasser i 2019
Nyhedsbrev F 2
Spørgsmål og vejledning til F2 - sletning af akter og sager
Udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd og
provstiudvalg
Øvrige:
Nyhedsbrev om monumentsikkerhed
Lønbogføring i 1.kvartal 2018
Satsen for boligopvarmning nedsættes
VEU-center
Nyt fra EG Brandsoft
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Forligsmanden har udskudt konflikt
Referat:
Taget til efterretning.
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