Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 29.5 d. 29-05-2018, 15:00,
Deltagere: Anette Seifert, Keld Köcher, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst, Gitte Pihl Jørgensen,
Hans Andreas Petersen, John Edgar Hansen, Birgit Bentsen Petersen, Mogens Ibenfeldt Vang
Rasmussen, Erhard Schulte Westenberg
Kommentarer:

1 - Dagsorden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Godkendelse af dagsorden
Referat:
Dagsorden godkendt

2 - Referat
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Referat fra sidste møde underskrives
Referat:
Referat underskrives næste møde

3 - Nyt fra formanden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Boesdal -fin pinsegudstjeneste
Ulse - præstegården er ved at blive istandsat
Det ny lønsystem - fungerer stadigvæk ikke
F2 - Journalsystem fungerer ikke for PU-medlemmer + andre funktioner

4 - Øde Førslev - ny belægning fra kirkedør til kirkelåger
Behandlede sager:
Øde Førslev - kirkegård - ny belægning fra kirkedør til kirkelåger (2018 - 10931)

Bilag: VS Øde Førslev - ny belægning fra kirkedør til kirkelåger (STPR F2 64587), cs udtalelse d.
24.05.2017 til tryggevælde provsti, Øde Førslev - ny belægning fra kirkedør til kirkelåger,
SPR136618050915150, S1_17.04.2018, Øde Førslev menighedsråd_17.04.2018
Beskrivelse:
Øde Førslev MR ansøger om kr. 45.250 fra Anlægspuljen til etablering af belægning foran kirken.
PU har august 2017 bevilliget kr. 92.250, i alt kr. 137.500
MR har fået udarbejdet projekt til opgaven, og kirkegårdskonsulenten har følgende anbefalinger til
opgaven:
- at der anvendes nordisk granit f.eks. blå rønne både i Chaussésten og granitfliser
- at projektet udføres af faguddannede brolæggere, der er vant til at udføre den type belægninger op til den gamle kirke.

- at chausséstensbelægningen føres ned langs kapellet.
Provstiets indstilling:
- at ansøgningen imødekommes, og at kirkegårdskonsulentens anbefalinger følges.
- undtaget belægning langs kapellet, da dette areal ejes af Faxe kommune.

Referat:
Ansøgning imødekommes med yderligere kr. 45.250.
Kirkegårdskonsulentens anbefalinger skal følges, undtaget areal ejet af Faxe kommune.
Beløbet udbetales ved fremsendelse af fakturaer til provstikontoret

5 - Ansøgning til 5% puljen
Behandlede sager:
Skimmelsvamp - Kongsted kirke (2018 - 6266)
Bilag: VS Ansøgning til 5% puljen, Brev 4 18-0725 02-05-18, Tilbud 2474 luftrenser
Beskrivelse:
Gitte Jørgensen forlader mødet under behandlingen.
Kongsted MR om kr. 84.000 fra 5 % puljen til opsætning/nedtagning af stillads ifm. forundersøgelse af
kirkens kalkmalerier.
Projektets samlede udgifter er kr. 284.000. Menighedsrådet har søgt Augustinusfonden og har fået tilsagn
om kr. 200.000.
Provstiets indstilling:
- at ansøgning imødekommes
- at beløbet bevilliges fra Anlægspuljen, ikke 5 % puljen da projektet ikke er pludselig opstået/uforudset.

Referat:
Ansøgningen imødekommes med kr. 84.000 fra Anlægspuljen.
Beløbet udbetales ved fremsendelse af faktura til provstikontoret

6 - Skimmelsvamp - Kongsted kirke
Behandlede sager:
Skimmelsvamp - Kongsted kirke (2018 - 6266)
Bilag: Tilbud på luftrenser til Kongsted kirke, Tryggevælde Provsti, HTML-besked, Tilbud 2474,
IQAir_BROCHURE140205-AK, Re Kongsted kirke, Kongsted kirke skimmelanalyse

Beskrivelse:
Gitte Jørgensen forlader mødet under behandling af punkt
Kongsted MR ansøger om kr. 11.212,50 fra 5 % puljen til indkøb af en luftrensere til kirken. Der er
konstateret høje tal af skimmelsporer i kirken, og klimakonsulenten har udtalt at en luftrensere er en god
idé.
Plan for fjernelse af skimmelsporer udarbejdes i samråd med stiftets konsulenter.
Provstiets indstilling:
- at ansøgning imødekommes, af hensyn til arbejdsmiljøet for de ansatte.

Referat:
Ansøgningen imødekommes med kr. 11.212,50 fra 5 % puljen.
Beløbet udbetales ved fremsendelse af faktura til provstikontoret

7 - Roholte kirkegård - Ændring af gravsted
Behandlede sager:
Roholte kirkegård - Ændring af gravsted (2018 - 12751)
Bilag: VS gravsteder
Beskrivelse:
Roholte MR ansøgte om at omdanne 4pladsers gravsted til 1 plads.
Provst har besigtiget og godkendt.
Referat:
Menighedsrådets ønske taget til efterretning

8 - Skrivelse fra Charlotte Muus Mogensen til alle MR i Stevns og PU
Behandlede sager:
OMO 2018 OmrådeMusikOrdningen-Ansøgning (2018 - 6265)
Bilag: SV Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde (STPR F2 55089), Brev til OMO-kredsen
Beskrivelse:
Formanden for OMO meddeler at hun har trukket sig fra formandsposten i OMO og er trådt ud af arbejdet i
OMO.
Referat:
Punkt drøftet og er et punkt på dagsorden til formandsmødet.
Det er OMO bestyrelse som udpeger ny formand.

9 - Budget for OMO 2019
Behandlede sager:
OMO - budgetønsker - 2019 (2018 - 12100)
Bilag: Budget for OMO 2019, OMO-budget 2019 (3)
Beskrivelse:
OMO har fremsendt budget for 2019. Afventer budgetmøder i august.
Referat:
Tages op på budgetmøde i august.

10 - Kvartalsrapport 1. kvt. PUK
Behandlede sager:
PUK - 2018 - kvartalsrapporter (2018 - 13020)
Bilag: Aktdokument, Kvartalsrapport 2018
Beskrivelse:
Kvartalsrapport 1.1-31.3 for provstiudvalgskassen til godkendelse.
Resultat på drift er ikke retvisende idet løn, A-skat og pensionsbidrag kr. 129.800 ikke er bogført for 1
kvartals 3 måneder.
Dette skyldes at provstierne i kongeriget endnu ikke har fået tilsendt lønfiler fra den ny leverandør KMD,
det forventes at være til rådighed i juni.
Overskud på drift er således pr. 31.3: 199.470,63-129.800= kr. 69.670
Referat:
Kvartalsrapport godkendt, og videresendes til stiftet.

11 - kirkesyn i Vråby kirke
Behandlede sager:
Syn 2018 - Stevns - kirker - Vråby (2018 - 12752)
Bilag: VS referat af kirkesyn i Vråby kirke, Kirkesyn af Vråby kirke d
Beskrivelse:
Synsrapport for Vråby kirke
Referat:
Synsrapporten godkendt under forudsætning af budetmæssig dækning.
PU ser gerne at gamle mangler er placeret tidsmæssigt for udbedring.

12 - kirkesyn i Hellested kirke
Behandlede sager:
Syn 2018 - Stevns - kirker - Vråby (2018 - 12752)
Bilag: Aktdokument, 20180524134338
Beskrivelse:
Synsrapport for Hellested kirke.
Referat:
Synsrapport godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

13 - Skimmelsvamp i Kongsted Præstegård
Behandlede sager:
Kongsted - Præstebolig - skimmelsvamp (2018 - 12101)
Bilag: VS Skimmelsvamp i Kongsted Præstegård
Beskrivelse:
Til orientering
Referat:
Sag drøftet og bør fremskyndes

14 - Til mødedeltagere: Fremsendelse af endeligt referat fra møde 19. marts 2018 i Strøby
Kirke
Behandlede sager:
Kirke - Strøby - indvending og udvendig istandsættelse - møde 19. marts 2018 (2018 - 222)
Bilag: Aktdokument, Referat fra møde i Strøby Kirke pr. 1. maj 2018
Beskrivelse:
Mødereferat fra møde i Strøby til orientering
Referat:
Taget til efterretning.

15 - Ansøgning fra Strøby MR
Behandlede sager:
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp - udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Bilag: Ansøgning fra Strøby MR, 20180507100416, 20180507100441, 20180507100500
Beskrivelse:
Ansøgning er videresendt til stiftet.
Referat:
Taget til efterretning.

16 - Brev om provstesyn Stevns juni 2018
Behandlede sager:
Provstesyn - 2018 - Stevns (2018 - 12071)
Bilag: Provstesyn 2018 Stevns
Beskrivelse:
Til orientering
Referat:
Taget til efterretning.
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