Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg
PU møde 28. november 2017. Kl. 16.45
Mødested: Provstikontoret Rønnede

Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.
TIl drøftelse næste møde: sikring af gravstene

2

Referat fra sidst

3

Nyt fra formanden

4

Roholte Kirke
Sag: Roholte kirke (1810) - Roholte Sogn
Klima- og energikonsulenten har besigtiget
kirken og i notat anbefales at orgel renses og
saneres for skimmelsvamp, og at der indbygges
en lem i gulvet ved orgel så at hulrum kan
undersøges.
MR ansøger om kr. 49.375 til rensning af orgel,
iflg. tilbud, og kr. 5.000 (anslået beløb) til lem
i gulv ved orgel, ialt kr. 54.375 fra 5 % puljen

Underskrevet

PU imødekommer ansøgningen med kr. 54.375 fra
5 % puljen for Faxe ligningsområde.

MR har fremsendt opgørelse over forventet
kapitalbehov for dagsordens punkt 4, 5 og 6, kr.
289.404. og MR ansøger om kr,. 70.652
Indstilling fra provsti:
at beløb bevilges og arbejdet igangsættes
snarest.
Roholte Kirke kapitalbehov.pdf
Notat fra energikonsulent Roholte kirke
orgel tilbud .pdf

5

Roholte kirkegård, Tryggevælde provsti
Sag: Roholte kirkegård (1826) - Roholte Sogn
Kirkegårdskonsulenten har besigtiget
kirkegården efter MR ønske om lapidarium og
etablering af mindelund/anonym gravplads.
MR har oplyst at arbejdet udføres af personale
og derfor ikke giver ekstra udgifter.

Referat,28-11-2017

PU godkender ansøgningen, og imødekommer
arbejdet med kr. 16.277 fra 5 % puljen for Faxe
ligningsområde.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

KG-konsulenten har givet påbud om at
trappesten ved kirken skal rettes op, og der skal
opsættes gelænder.
MR mener at have mulighed at finansiere
arbejdet.
Indstilling fra provsti:
at trappetrin rettes og gelænder opsættes
snarest.
at etablering af lapidarium og
mindelund/anonym gravplads godkendes under
forudsætning af at KG-konsulentens
anvisninger følges.

VS: Roholte kirkegård, Tryggevælde provsti
Roholte Kirke kapitalbehov.pdf

6

Roholte Kirke kapitalbehov.pdf
Sag: Roholte Sognehus (1894) - Roholte Sogn
Olietank i Roholte sognehus skal skiftes.
MR mener at have mulighed at finansiere
udskiftning.

PU tager til efterretning at MR skifter olietank og
MR finansierer selv arbejdet.

Roholte Kirke kapitalbehov.pdf

7

oversigt bankkonti pr 21112017
Sag: Provstiet oversigt bankkonti pr 21112017
(1895)
Oversigt over saldi på provstiudvalgets
bankkonti og depot.

PU tager til efterretning.

Stevns reservepulje har givet likviditetslån på
kr. 1 mil som tilbagebetales i 2018.
PUK-kasen har haft udbudgetterede udgifter til
flytning, øget husleje, depostitum, afregning på
Kirkevænget, og kursus v/EG-Data.
oversigt bankkonti pr 21112017
depotoversigt pr 21112017
eksport_kontooversigt forbrug

8

Anlægsprojekt: Lyderslev præstegård
Sag: Lyderslev Præstegård (1487) - Lyderslev
Sogn

Referat,28-11-2017

PU godkender at 5 % midler udbetales nu.
Likviditetslån bevilges primo januar.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Lyderslev-Frøslev MR ansøger om at bevilgede
5 % beløb udbetales nu.
MR ansøger om likviditetslån kr. 500.000 fra 5
% puljen, da salggsum i stiftet først udbetales
efter indsendelse af fakturakopi og regnskab
over arbejdet.
Indstilling fra provstiet.
Det bevilgede 5 % beløb udbetales nu.
Likviditetslån kan udbetales primo januar.
Anlægsprojekt: Lyderslev præstegård

9

VS: Forsikringssum til Strøby
Sag: Strøby 150406 - FE - Forespørgsel om
kontanterstatning (1886) - Strøby Sogn
Forsikringsenheden oplyste i foråret at
forsikringsenheden ikke har lovhjemmel til at
beslutte om forsikringssum.
I brev af november oplyser forsikringsenheden
at man på kontoret har drøftet sagen, og blevet
enige om at ændre tidligere afgørelse.
Forsikringsenheden har ikke oplyst
lovhjemmel.

John Hansen forlod mødet under behandlingen.
MR har kontaktet Forsikringsenheden skriftligt så
at tidligere afgørelse kan fastholdes.
PU tager dette til efterretning.

VS: Forsikringssum til Strøby
Forsikringssum Skadenr 150406
[Sag:15/2488] - [Dok.nr.:137369/17] 150406 FE - Forespørgsel om kontanterstatning

10

Licitationsresultat indvendig kalkning af
Lille Heddinge Kirke
Sag: KALKNING 2018 Stevns (1851)
Resultat af licitation hvor billigste tilbud
vælges.

Keld Köcher forlader mødet.
PU godkender licitationsresultat

Licitationsresultat indvendig kalkning af Lille
Heddinge Kirke

11

Kalkningspulje
Sag: Kirkekalkningspulje (1386)
Tureby ønsker at tiltræde kalkningspuljen for
Faxe ligningsområde.

PU tager til efterretning og provstiet udfærdiger
tillæg til Vedtægt om kalkningspuljen

Provstiet udarbejder tillæg til vedtægt som
formanden for Tureby MR underskriver snarest.
Kalkningspulje

Referat,28-11-2017

Side: 3

Mødepunkt
12

Endeslev kirkegård
Sag: Enderslev kg (1860) - Endeslev Sogn
MR har ansøgt om tilladelse at fælde et
cedertræ på kirkegårdens sydside, som MR
mener er blevet for stort til kirkegården.

Beslutning
PU godkender at træet fældes.

KG-konsulenten udtaler at det kan ikke
anbefales at cedertræet fældes. Cedertræ er et
botaniskt sjældent træ i Danmark. Træet har
nået den højde det vil have fremover, og KGkonsulenten noterer at træet ikke er større end
andre træer på kirkegården.
Indstilling fra provstiet
Konsulentens anbefaling følges.
VS: fældning af træ på kirkegaard
fra KG-konsulenten Enderslev kirkegård

13

Store Heddinge kirkegård
Sag: Store Heddinge kirkegård - fældning af
træer (1858) - Store Heddinge Sogn
Store Heddinge MR har ansøgt om tilladelse af
fælde 1 lindetræ og 1 ahorntræ på kirkegården,
af sikkerhedshensyn.

PU følger KG-konsulentens anbefaling og
godkender at risikotræer fældes.

KG- konsulenten har besigtiget kirkegården og
anbefaler at de to træer fældes og stubfræses.
Der skal ikke plantes nye træer i de to rækker,
men to nye løvtræer skal plantes i de åbne
græsplaner nord for kirken.
Indstilling fra provstiet
KG-konsulentens anbefaling følges.
Svar fra KG konsulent
Ansøgning vedrørende risikotræer
referat fra MRmøde
ang. fældning af træer på Store Heddinge
kirkegård

14

VS: Sagsnr. 18851 - Tvist i forbindelse med
fraflytning af lejemål
Sag: VS: Kirkevænget 8 (1834)
Provstiet har fulgt advokat Elverdams
anbefaling og indbetalt kr. 42,000 til udlejer til
endelig opgørelse.

PU fastholder at det indbetalte beløb plus
depositum kr. 24.750 er til fuld og endelig
afgørelse.

VS: Sagsnr. 18851 - Tvist i forbindelse med
Referat,28-11-2017

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

fraflytning af lejemål
VS: Sagsnr. 18851 - Tvist i forbindelse med
fraflytning af lejemål
VS: Opgørelse i forbindelse med fraflytning af
lejemål - Tryggevælde Provsti
fra N Baere, Kirkevænget 4

15

VS: Havnelev Kirke, døbefont
Sag: Havnelev Kirke, døbefont (1890) Havnelev Sogn
Havnelev kirke ønsker ny døbefont i kirken.
MR vil søge fonde om midler til døbefonten
såfremt stiftet giver tilladelse.

Videresendes til behandling i stiftet.
Der kan ikke afsættes ligningsmidler og MR må
finansiere døbefonten med fondsmidler.

Indstilling fra provstiet.
Videresendes til behandling i stiftet.
Der kan ikke afsættes ligningsmidler og MR må
finansiere døbefonten med fondsmidler.
VS: Havnelev Kirke, døbefont
[Sag:14/6551] - Havnelev Kirke - udskiftning
af døbefont

16

17

Synsraport Valløby kirke
Sag: 2017 SYN - Stevns kommune (1823)
Synsrapport til godkendelse.

PU opfordrer til at MR rydder op i gamle mangler,
og at MR bruger nye formular til synsrapporter.

Synsraport Valløby kirke og Strøby kirke

PU godkender under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

VS: Synsrapport vedr. Dalby Præstegård
Sag: 2016 SYN - Faxe kommune (1680)
Synsrapport til godkendelse

PU opfordrer til at MR rydder op i gamle mangler,
og at MR bruger nye formular til synsrapporter.

VS: Synsrapport vedr. Dalby Præstegård

PU godkender under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

VS: Synsrapport vedr. Dalby Præstegård
VS: Synsrapport vedr. Dalby Præstegård

18

VS: Havnelev, Kirkesynsrapport 2017
Sag: 2017 SYN - Stevns kommune (1823)
Synsrapport til godkendelse

PU opfordrer til at MR rydder op i gamle mangler,
og at MR bruger nye formular til synsrapporter.
PU godkender under forudsætning af

Referat,28-11-2017

Side: 5

Mødepunkt

19

Beslutning

VS: Havnelev, Kirkesynsrapport 2017

budgetmæssig dækning.

Store Heddinge,
Sag: Store Heddinge kirkekasse (1814) - Store
Heddinge Sogn
Kvartalsrapport fra Store Heddinge MR, samt
svarbrev på provstens brev af 14.11

PU tager til efterretning, og det står MR frit at
kontakte provstirevisor for at aftale et møde. MR
står selv for omkostninger til provstirevor.

Indstilling fra provsti:
Det står MR frit at kontakte provstirevisor for at
aftale et møde. MR står selv for omkostninger
til provstirevor.
Store Heddinge, rapport pr. 31/10-17
svar på PUs brev af 14. november 2017
Ang. Store Heddinge kirkekasse
VS: Svar vedr. Store Heddinge
VS: St Heddinge
Brev 14112017- (Kopi)

20

VS: Synsrapporter
Sag: Syn 2017 Højerup Lille Heddinge (1889)
- Lille Heddinge Sogn
Synsrapport til godkendelse

PU opfordrer til at MR rydder op i gamle mangler,
og at MR bruger nye formular til synsrapporter.
PU godkender under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

VS: Synsrapporter

21

ansøgning fra provsti til PU
Sag: ansøgning fra provsti til PU (1896)
Provstiet ansøger om kr. 56.000 til afholdt
kursus for MR.

PU godkender ansøgningen og reservepuljerne
betaler

ansøgning fra provsti til PU
faktura

22

Provstiudvalgsmøde(24-10-2017)
Sag: Magleby PG - aftale om forbrug (1614) Magleby Stevns Sogn
Fra sidste møde
Provstiudvalgsmøde(24-10-2017)

Referat,28-11-2017

Vibeke Morthorst forlod mødet under
behandlingen.
Nuværende ordning fortsætter indtil videre, eller til
nyt cirkulære foreligger omkring jordvarme.
PU besluttede at MR skal opsætte bi-måler på
Side: 6

Mødepunkt

Beslutning
jordvarmeanlægget.

Kopi af regninger vedr. forbrug 2015-2017
provstirevisor kasseeftersyn dec 2016
Provstiudvalgsmøde(26-04-2016)

23

Kvartalsrapport 30092017
Sag: PUK kvartaslsrapporter 2017 (1792)
Kvartalsrapport til godkendelse
Formål 2: udsving pga udgifter ved flytning

PU godkender kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30092017

24

VS: Ansøgning om midler fra 5%-puljen
Sag: Ansøgning om midler fra 5%-puljen
(1898) - Magleby Stevns Sogn
MR ansøger om 25.193 fra 5 % puljen

PU imøderkommer ansøgningen

VS: Ansøgning om midler fra 5%-puljen

Referat,28-11-2017

Side: 7

Orientering
25

SV: "Hampehaverne"
Sag: Hellested (1574) - Hellested Sogn
Nyttehaver bruges ikke længere, og nuværende
forpagter får tillæg til forpagntingskontrakt på
arealet.
SV: "Hampehaverne"

26

Ansøgning
Sag: Terslev kirke, kirkebænke (1883) Terslev Sogn
Terslev MR ansøger sitftet om tilladelse til at i
en prøveperiode fjerne kirkebænke
Ansøgning
[Sag:17/7179] Terslev Kirke - fjernelse af 2
kirkebænke

27

Kongsted Kirke - Anmodning om
forundersøgelse af kalkmalerier 2018
Sag: Kongsted Kirke - Anmodning om
forundersøgelse af kalkmalerier 2018 (1885) Kongsted Sogn
Kongsted kirke anmoder om forundersøgelse af
kalkmalerier. undersøgelsen er uden
omkostning for kirkekassen.
Kongsted Kirke - Anmodning om
forundersøgelse af kalkmalerier 2018
fra stift: Kongsted Kirke - Anmodning om
forundersøgelse af kalkmalerier 2018

28

VS: Besigtigelsesrapport Hårlev præstegård
Sag: Registrering af præsteboliger i Stevns
(1763)
KH tegnestue har gennemgået Hårlev
præstegård.
VS: Besigtigelsesrapport Hårlev præstegård

29

Bygningsregistrering Store Heddinge
Præstegård
Sag: Registrering af præsteboliger i Stevns
(1763)
KH tegnestue har gennemgået St. Heddinge
præstebolig
Bygningsregistrering Store Heddinge
Præstegård

Referat,28-11-2017

Side: 8

Orientering

30

[Sag:17/5521] - [Dok.nr.:132559/17] Til
Mhr.: Disp til fortsættelse i undertal resten
af valgperioden
Sag: Nordstevns pastoratTil Mhr.: Disp til
fortsættelse i undertal resten af valgperioden
(1887) - Strøby Sogn
Til orientering
[Sag:17/5521] - [Dok.nr.:132559/17] Til Mhr.:
Disp til fortsættelse i undertal resten af
valgperioden
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Svar vedr. forbrugsudgift
Sag: Store Heddinge præstebolig (1695) Store Heddinge Sogn
Til orientering.
Svar vedr. forbrugsudgift
Provstiudvalgsmøde(24-10-2017)
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MR svar på notat af møde d. 8/9-17
Sag: Store Heddinge menighedsråd (1705) Store Heddinge Sogn
MR svar til biskoppen på fremsendt notat fra
møde den 8.9
MR svar på notat af møde d. 8/9-17
til biskoppen vedr. Store Heddinge
menighedsråd

33

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse
januar og februar 2018
Sag: Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar
og februar 2018 (1888)
Kursus for nye PU-medlemmer
Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar
og februar 2018

34

VS: Anke til Kirkeministeriet over sag,
Dokumentnr.: 70638/17 Roskilde Stift.
Sag: VS: Anke til Kirkeministeriet over sag,
Dokumentnr.: 70638/17 Roskilde Stift. (1893)
- Strøby Sogn
Referat,28-11-2017

Side: 9

Orientering
- Strøby Sogn
VS: Anke til Kirkeministeriet over sag,
Dokumentnr.: 70638/17 Roskilde Stift.
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Side: 10

Underskrifter vedr. møde d. 28-11-2017

Anette Seifert

Bernd Erhard H Schulte Westenberg

Birgit Bentsen Petersen

Gitte Pihl Jørgensen

Hans Andreas Petersen

John Edgar Hansen

Keld Köcher

Mogens Ibenfeld Vang Rasmussen

Morten Vive

Vibeke Ulvig Morthorst
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