Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

PU møde 30. januar 2019 - d. 30-01-2019 kl. 15:00 til 19:00
Deltagere: Erhard Schulte Westenberg, Vibeke Ulvig Morthorst, Morten Vive, Birgit Bentsen Petersen, Keld
Köcher, Hans Andreas Petersen, Anette Seifert
Afbud: Gitte Pihl Jørgensen, Mogens Rasmussen, John Hansen
Annette Seifert ankom kl. 16. Morten Vive forlod mødet 18.15

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden godkendt med tillægsdagsorden.
Keld Køcher valgt som ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af dagens ordstyrer.

2 - Vikar honorar 10.1.2018, UDKAST NYE
vejledende takster 15.1.19

Menighedsrådene gøres opmærksom på at, der er
ikke lovhjemmel for menighedsrådene at udbetale
skattefri ydelser.

Udkast til vejledende takster, og notat om kørsel.
Provstiets indstilling: Udkast 1; DKF -10% som
vejledende takst

Provstiudvalget vedtog nye vejledende takster for
Tryggevælde provsti.
Fremlægges på formandsmødet.

Sager:
Tryggevælde provsti - Vikartakster (2018 - 34543)
Tryggevælde provsti - Vikartakster (2018 - 34543)
Bilag:
VS Sender Vikar honorar 10.1.2018, UDKAST NYE
vejledende takster 15.1.19, Vikar honorar 10.1.2018,
UDKAST NYE vejledende takster 15.1.19, VS Kørsel til
vikarer

3 - Referat fra sidste møde

Referat underskrevet

Referat underskrives

4 - Ansøgning om anlægsmidler
Varpelev MR ansøger anlægspuljen om kr. 91.562

Provstiudvalget bevilliger kr. 91.562 fra
anlægspuljen.
Provstiet overfører beløbet efter fremsendelse af

inkl. moms til ny hoveddør i Varpelev kirke.
faktura og kontonr.
Hoveddør ønskes istandsat samtidig med udbedring
af indbrudsskade på mellemdør. Arbejdet på
mellemdør dækkes af forsikringen.
Roskilde stift kan godkende at arbejdet udføres som
beskrevet af snedkerkonservator.
Provstiets indstilling: at beløbet bevilliges fra
anlægspuljen.
Sager:
Varpelev - kirke - reparation af kirkedør (2018 32942)
Varpelev - kirke - reparation af kirkedør (2018 32942)
Bilag:
VS Ansøgning om anlægsmidler, Aktbilag, id nr
240261 Fra Nationalmuseet Udtalelse om
istandsættelse a..., Til Varpelev MR Godkendt
istandsættelse af døre efter indbrud, Varpelev kirke,
tilbud på inventar, Tilbud_2016814, Ansøgning
anlægsmidler Varpelev Kirkedør, VS Ansøgning om
anlægsmidler, 2018-11-29 referat MR

5 - Strøby Kirke - renovering - sagsstatus pr.
29,12,2018
Arkitekt har fremsendt sagsstatus for 2018.
MR, biskop og provst har møde den 23.1.
Iflg. vedlagte oversigt fra provstiet er forbrug pr.
1.1.2019 kr. 948.215. Der tilkommer yderligere kr.
12.000 til KG-konsulent. Ialt kr. 960.000

Sager:
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Bilag:
SV Strøby Kirke - renovering - sagsstatus pr.
29,12,2018, forbrugsrapport - arkitekt - 01.01.2018 29.11.2018, Strøby Kirke - renovering - sagsstatus pr.

Mødet den 23.1 udsat til 4.2
PU afventer referat fra mødet.

29,12,2018, Nordstevns Pastorats Menighedsråd status for rådgivning 2018 - 18.12.2018, Faktura
6999, 01 Tidslinie 2014-2018, 02 Oversigt over
forbrug og tilgåede ligningsmidler til Strøby 20152018, VS Strøby Kirke

6 - Strøby Kirke - renovering

Provstiudvalget godkender ansøgningen.
Provstiet overfører beløbet til Strøby kirkekasse.

Faktura kr. 17.424.,19 fra rådgiver til godkendelse at
udbetale fra 5 % puljen Stevns til Strøby MR.
Provstiets indstilling: at beløb godkendes til betaling
fra 5% puljen Stevns
Sager:
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder maj 2018 (2018 - 10323)
Bilag:
Vs Strøby Kirke, 737StrøbyKirke_BYHrådgiver.120

7 - Honorar faktura Ankon

Provstiudvalget godkender aftalen.

Provst og Ankon har indgået aftale om endelig
afregning 56. 000 inkl. moms
Sager:
Frøslev - kirke - indvendig kalkning (2018 - 33018)
Frøslev - kirke - indvendig kalkning (2018 - 33018)
Bilag:
VS Honorar faktura nr. 13081512, indvendig kalkning
af Frøslev Kirke, Faktura nr. 13081512, 09-11-2018,
VS Honorar faktura nr. 13081512, indvendig kalkning
af Frøslev Kirke

8 - Samarbejde mellem gymnasiepræster
Provstiets gymnasiepræst Solveig Ståhl-Nielsen og
Holbæk provstis gymnasiepræst har startet et
samarbejde.
Holbæk provsti har bevilliget 10.000 til samarbejdet
og Solveig Ståhl-Nielsen forespørger om der er
mulighed at PU kan støtte med beløb.
Provstiets indstilling: At der bevilliges kr. 10.000 fra
den ny "Samarbejdspulje".
Sager:
Gymnasiepræst - Tryggevælde og Køge (2019 - 2629)

Provstiudvalget bevilliger kr. 10.000 til samarbejdet.
Regninger fremsendes til provsten til
godkendelse, inden betaling fra
provstiudvalgskassen.

Bilag:
Fwd SV økonomi til gymnasiepræst

9 - Protokol over udflytningssyn i Roholte
Præstegård

Godkendt

Til godkendelse
Sager:
Roholte Præstegård - udflytningssyn (2019 - 2631)
Roholte Præstegård - udflytningssyn (2019 - 2631)
Opslag/ansættelse - Faxe-Roholte - (kbf) (2018 40632)
Bilag:
Protokol over udflytningssyn i Roholte Præstegård,
1812 Udflytningssyn Roholte Præstegård, VS Roholte
Præstegåred, Roholte Præstegårdd, Aktdokument,
Til Roholte Sogns MR Vedr. fremtidig bolig i Roholte

10 - Freerslev ansøgning 5% puljen

Provstiudvalget bevilliger kr. 46.250 fra
anlægspuljen.
Freerslev menighedsråd ansøger om kr. 46.250 inkl. Beløbet udbetales ved fremsendelse af faktura
moms, fra 5 % puljen til støttemur ved kirkebolig.
og bankinfo. til provstiet.
Provst har besigtiget sammen med
menighedsrådsformand.
Provstiets indstilling: At beløbet bevilliges fra
anlægspuljen.
Sager:
Freerslev - Kirkehuset støttemur - Ansøgning 5%
puljen (2018 - 38210)
Bilag:
VS Ansøgning 5% puljen, Referat
Menighedsrådsmøde den 4 oktober 2018, Ansøgning
5% pulje, Kirkehuset støttemur, 3 kvartal kirken,
IMG_20180930_181808

11 - Ulse-Vester-Øster Egede regnskab 2017
MR ansøger om at overføre overskydende
anlægsmidler til drift. Beløb bruges til
vedligeholdelse af skorsten på præstebolig.
Provstiets indstilling: Årsregnskab godkendes og
ansøgning imødekommes.

Provstiudvalget godkender årsregnskab og at
overskydende midler kan overføres fra anlæg til
drift.

Sager:
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Bilag:
VS VS Ulse-Vester-Øster Egede regnskab 2017 (STPR
F2 340627), Ulse-Vester-Øster Egede regnskab 2017

12 - Teestrup MR
I besvarelsen til PU på revisionens bemærkning
fremgår det at investering af arv er anbragt i lande
udenfor Danmark, i anden valuta end dansk, og i
aktier.

Provstiudvalget besluttede at Teestrup årsregnskab
2017 godkendes under forudsætning af at
menighedsrådet afhænder anbringelser udenfor
Danmark, i anden valuta end dansk og aktier, senest
den 1. juni 2019.

Midlerne skal herefter anbringes i danske stats- eller
Iflg. Kirkeministeriets VEJ 10205, 6.9 kan anbringelse realkreditobligationer (i danske kroner) iht. VEJ
kun ske i danske stats- eller realkreditobligationer (i 10205,6.9.
danske kroner).
Menighedsrådet informerer provstiudvalget når
I 2016 afgjorde Roskilde Stift at anbringelsen ikke er i dette er udført.
overensstemmelse med gældende lovgivning og skal
afhændes.
Roskilde Stift informeres nu.
Provstiets indstilling: At årsregnskabet godkendes
under forudsætning af at menighedsrådet
afhænder anbringelser udenfor Danmark, i anden
valuta end dansk, og aktier senest den 1. juni 2019.
Midlerne skal herefter anbringes i danske stats- eller
realkreditobligationer (i danske kroner) iht. VEJ
10205,6.9.
Stiftet informeres.

Sager:
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Bilag:
VS Teestrup MR, SIneo 224e19011105310, VS
Teestrup MR, Bogføring værdipapirer, VS
provstirevision og Teestrup kirkekasse

13 - Roholte Behandling af protokollat
Roholte menighedsråds behandling af protokollat
for årsregnskab 2017 er nu lagt i dataarkivet.
Provstiets indstilling: at årsregnskabet godkendes.
Sager:
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)

provstiudvalget godkender årsregnskab 2017

Bilag:
VS [Spam] Behandling af protokollat

14 - Havnelev - ansøgning/ kommentarer til
revisionsprotokollat

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Provstiudvalget bevilliger kr. 35.940,03 fra 5 %
puljen.

Havnelev MR forklarer overskridelse med
ekstraudgifter ifm. renovering af kirken.
MR ansøger om kr. 35.940,03 fra 5 % puljen til at
dække ekstraudgifterne.

Provstiets indstilling: at årsregnskab 2017
godkendes, og at ansøgning imødekommes.
Sager:
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Bilag:
VS Kommentarer til revisionsprotokollat,
Scan_20190110, Scan_20190110 (2), Scan_20190110
(3)

15 - Freerslev kapel

Provstiudvalget bevilliger maks. kr. 28.875
fra anlægspuljen.
Freerslev menighedsråd ansøger om kr. 28.875 inkl. Fakturabeløb refunderes efter fremsendelse af
moms fra 5 % puljen til dørplader til kapellet.
fakturatil provstiet.
Provst har besigtiget sammen med
menighedsrådsformand.
Provstiets indstilling: At beløbet bevilliges fra
anlægspuljen
Sager:
Freerslev - kapel ny dør - ansøgning 5% puljen (2018
- 38220)
Bilag:
VS Ansøgning 5% puljen, Referat
Menighedsrådsmøde den 4 oktober 2018, Ansøgning
5% pulje, Dør Kapel, IMG_20180930_181509

16 - Præstebolig i Sdr.Dalby-Tureby pastorat
Referat fra møde med provsti og repræsentanter fra
Sdr. Dalby-Tureby pastorat.
Afventer pastoratsmøde den 24. 1. Materiale
eftersendes til PU.

Punkt er flyttet til tillægsdagsorden som punkt 2.

Sager:
Sdr. Dalby - præstebolig - renovering (2018 - 18255)
Bilag:
Referat fra møde 9. januar, referat fra møde den
9.12019 med dalby og tureby

17 - Højerup - Ansøgning anlægspuljen

Keld Køcher forlod mødet under behandling.

Lille-Heddinge Højerup MR ansøger om kr.
126.406,25 inkl. moms, fra anlægspuljen til
højtaleranlæg til Højerup kirke.
MR har indhentet 2 tilbud.

Provstiudvalget bevilligede maks. kr. 126.406,25 fra
anlægspuljen.
Fakturabeløbe refunderes ved fremsendelse af
faktura til provstiet

Provstiets indstilling: Ansøgning imødekommes.
Sager:
Højerup kirke - højtaleranlæg - anlægspuljen (2019 2911)
Bilag:
VS Ansøgning anlægspuljen,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (1), Tilbud-el, 4660 Højerup Kirke nyt teleslynge
og lydanlæg Oticon, Scantone

18 - Lyderslev-Frøslev -Kontor præstegård
Lyderslev-Frøslev MR ansøger om at overføre
350.000 fra formål kirke til formål kontor i
konfirmandstuen i Lyderslev.
Samtidig ansøger MR om tilsagn til at
påbegynde projektering af adgangsforhold til
konfirmandstuen/kontor og renovering af
toiletforhold i konfirmandstuen/kontor, og tilsagn
om at arbejdet kan finansieres af anlægspuljen.
Provstiets indstilling:
At ansøgning om overførsel af 350.000 fra formål
kirke til formål kontor i konf.stuen godkendes.
At ansøgning om tilsagn til projektering og
finansiering af adgangsforhold og toiletforhold ikke
imødekommes på nuværende tidspunkt.

Sager:
Lyderslev præstebolig - anlægspuljen - kontor og

Formand for Lyderslev-Frøslev MR fremlagde
projektet.
Provstiudvalget godkender at kr. 350.000 kan
overføres fra drift til anlæg.
MR kan påbegynde projektering af kontor til præsten
og handicaptoilet i konfirmandstuen.

adgangsforhold (2019 - 3516)
Bilag:
Kontor præstegård og adgangsforhold, 2017-14
Ombygning og istandsættelse af præstekontor- kort
beskrivelse[976], 2017-14 præstekontor - Sheet A102 - Plan og indretning[977],
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19-1, Kopi af Præstekontor overslag(978)

19 - Roholte -præstebolig Ansøgning 5% midler

Provstiudvalget bevilliger kr. 50.000 fra 5 % puljen .

Roholte MR ansøger om kr. 50.000 fra 5 % puljen, til
at dække manglende lejeindtægt fra præsteboligen.
Præsten fraflyttede den 1.12.2018
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes.

Sager:
Roholte -præstebolig Ansøgning 5% midler (2019 3523)
Bilag:
VS Roholte Kirke Ansøgning 5% midler, Roholte Kirke
5% midler

20 - Roholte -kirkegård - Ansøgning 5% midler

PU imødekommer ikke ansøgningen da det ikke
falder ind under kriterier for 5 % puljen, som er
Roholte MR har sikret de fredede gravminder på
uforudsete udgifter.
Roholte kirkegård, og ansøger om kr. 31.250 fra 5 % Kirkekassen skal kunne afholde udgifter til sikring af
puljen.
gravminder, da vedligeholdelse påhviler
menighedsrådet.
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes.

Sager:
Roholte -præstebolig Ansøgning 5% midler (2019 3523)
Bilag:
VS Roholte Kirke Ansøgning 5% midler, Roholte Kirke
5% midler

21 - Lyderslev kirken - Ansøgning PU om midler til
våbenhus

Formand for Lyderslev-Frøslev MR fremlagde
projektet og forlod herefter mødet.

Lyderslev-Frøslev MR ønsker at istandsætte taget på Provstiet videresender projektet til behandling i
Lyderslev kirkes våbenhus pga. utæthed.
stiftet.
Prisoverslag er kr. 798.250 inkl. moms, og MR
Finansiering er ikke afklaret.

ansøger om at arbejdet finansieres af anlægspuljen.
Provstiets indstilling: At arbejdet bør udføres, og at
sagen videresendes til behandling og godkendelse i
stiftet. Når sagen er godkendt fremsender
MR endelig projekt og finansieringsplan til PU.

Sager:
Lyderslev kirke - anlægspuljen - våbenhus (2019 3517)
Bilag:
Ansøgning PU om midler til våbenhus, 2017-02
Forslag tagplan A100, 2017-02 Opstalter A102,
Forslag tværsnit A 101, Lyderselv kirke
fotoregistrering tag våbenhuset, Lyderslev kirke
prisoverslag tag våbenhus, Lyderslev kirke
Undersøgelse af taget over våbenhuset samt forslag,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19-1

22 - Store Heddinge - revprotokoll

Provstiudvalget godkender årsregnskabet.

Store Heddinge Menighedsråd er ved at undersøge
med stiftet om værdipapirerne kan sælges og
indtægtsføres som hjemfald af gravstedskapital.
Beløbet/papirerne vedr. gravstedskapitaler indb. før
1987.
Provstiets indstilling: at regnskabet godkendes.
Sager:
Regnskab 2017 - godkendelse (2018 - 40350)
Bilag:
VS Store Heddinge (STPR F2 340637)

23 - Lille Heddinge - fra anlæg til drift
Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om at overføre
overskud på anlægsarbejde kr. 14.000 til
driftrammen.
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes.

Sager:
Lille Heddinge - fra anlæg til drift (2019 - 3527)
Bilag:

Keld Køcher forlod mødet under behandlingen af
ansøgningen.
Provstiudvalget imødekommer ansøgningen.

VS ovf. fra anlæg til drift - punkt til dagsorden

24 - Sdr. Dalby højtaleranlæg til kirken -ansøgning
om midler fra 5% puljen

Provstiudvalget bevilliger maks. kr . 14.800 fra
anlægspuljen.

Sdr. Dalby MR ansøger om kr. 14.800 inkl. moms, til
trådløst mikrofonsystem til Sdr. Dalby kirke fra 5 %
puljen.

Fakturabeløb refunderes ved fremsendelse af
faktura til provstiet.

Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes.
Sager:
Sdr. Dalby højtaleranlæg til kirken -ansøgning om
midler fra 5% puljen (2019 - 3678)
Bilag:
VS Ansøgning om midler fra 5% puljen, Scan0061

27 - Evt.
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