Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Tillægspunkter til PU møde 30. januar - dagsorden 2. - d. 30-01-2019 til 23:59
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, Keld Köcher, Morten Vive,
Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: Gitte Pihl Jørgensen, Mogens Rasmussen, John Hansen

Tillægsdagsorden til 30. januar

Mødepunkt

Referat

1 - Udtræder af provstiudvalget

Provstiudvalget tager med beklagelse udtrædelsen til
efterretning, og takker Mogens for hans arbejde i
Mogens Rasmussen udtræder af provstiudvalget pr. provstiudvalget.
28. januar 2019.
Provstiudvalget fortsætter med 7 medlemmer.
Mogens har fået nye arbejdsopgaver med stor
rejseaktivitet og har derfor ikke længere mulighed at
være med i provstiudvalget.
Sager:
Udtræder af provstiudvalget (2019 - 4278)
Bilag:
Aktdokument

2 - Dalby Præstegård
Sdr. Dalby-Tureby pastorat har afholdt fælles møde
og er enige om at:
- matrikel hvor nuværende præstebolig og have er
deles i 2. Landmåler er sat på sagen.
- når udmatrikulering er sket, sælges præstebolig.
- ny præstebolig bygges på ny matrikel.
MR har indhentet salgsvurdering hos mægler.
Provstiets indstilling:
at udmatrikulering sker hurtigst muligt, og at MR kan
sætte ejendommen til salg.
MR skal indhente forslag til ny præstebolig hos 3
typehusfirma, og fremlægger til PU.
MR skal have tilknyttet en byggherrerådgiver.
PU-medlem Vibeke Morthorst udpeges at
følge sagen, dvs deltage i relevante møder og MR

Provstiudvalget besluttede at
- at udmatrikulering sker hurtigst muligt
- at menighedsrådet kan sætte ejendommen til salg.
- at menighedsrådet skal indhente tre forslag til ny
præstebolig som skal fremlægges til PU.
- MR skal have tilknyttet en byggherrerådgiver.
- PU-medlem Vibeke Morthorst udpeges at
følge sagen; deltage i relevante møder, rådgive
menihedsrådet og at menighedsrådet holder Vibeke
informeret.
Provstiudvalget fastlægger finansiering når projekt
fremlægges.
Provenu af salg af ejendom skal indgå i finansiering
af ny præstebolig.

holder Vibeke informeret.
PU fastlægger finansiering af ny præstebolig.
Sager:
Sdr. Dalby - præstebolig - renovering (2018 - 18255)
Sdr. Dalby - præstebolig - renovering (2018 - 18255)
Bilag:
Aktdokument, Scan0062, Aktdokument, Dalby
præstegård

3 - Ansøgning til anlægspuljen
Terslev MR ansøger om k.r 2.175.000 til nedrivning
af stald og herefter til at opføre ny garage på
grunden.
PU har haft sagen på møde i september 2017, med
besigtigelse og udtalelse at PU afventer projekt.

Provst Erhard Westenberg forlod mødet under
behandlingen.
PU besluttede at sagen udsættes til august 2019.

Sager:
Terslev - nedrivning af stald og ny garage - ansøgning
til anlægspuljen (2019 - 4315)
Terslev - nedrivning af stald og ny garage - ansøgning
til anlægspuljen (2019 - 4315)
Bilag:
Aktdokument,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_111201
9, Skitseforslag, Økonomisk vurdering jan. 2019,
Aktdokument, Provstiudvalgsmøde (26-09-2017).pdf

4 - Kongsted kirke - skimmelsvamp - ansøgning til 5 Provstiudvalget bevilliger kr. 50.231,22 fra 5 %
% puljen
puljen.
MR ansøger om at overføre kr. 6.024,10 fra projekt
forundersøgelse kalkmalerier til projekt
skimmelsvamp i kirken. I alt var udgifterne til
rensning af skimmelsvamp i kirken kr. 67.467,82. MR
har modtaget kr. 11.212,50 fra 5 % puljen i 2018 til
luftrensern
MR ansøger om resterende beløb, kr. 50.231,22 fra 5
% puljen.
Provstiets indstilling: at beløbet bevilliges fra 5 %
puljen.
Sager:
Skimmelsvamp - Kongsted kirke (2018 - 6266)
Skimmelsvamp - Kongsted kirke (2018 - 6266)

Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 31102018, Opgørelse
ekstraordinære udgifter, Aktdokument,
20190128135501

5 - Kongsted PG - ansøgning til 5% puljen

Provstiudvalget bevilliger kr. 42.770,03 fra 5% puljen.

Kongsted MR har haft udgifter på ialt kr. 116.077
ifm. skimmelsvamp i præstegården. MR brugte kr.
73.306,97 af anlægsmidler overført til drift.
MR ansøger 5 % puljen om resterende kr. 42.770,03

provstiets indstilling: at beløbet bevilliges fra 5 %
puljen.
Sager:
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Bilag:
Aktdokument, 20190128130224, Aktdokument,
DOC027
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