Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

30. april - PU møde - d. 30-04-2019 kl. 15:00 til 17:15
Deltagere: Morten Vive, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, Vibeke Ulvig Morthorst, Anette
Seifert, John Edgar Hansen
Afbud: Keld Köcher, Gitte Pihl Jørgensen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Birgit valgt til ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

2 - Referat fra sidst

Referat underskrevet.

Referat fra sidste møde underskrives.

3 - Nyt fra formanden

Provsten foreslår at provstiet i efteråret gentager
kursus om dagsorden og afholdelse af møder.
Provsten orienterede om :
-Rettens afgørelse i sagen om kirkegårdsmur i Lille
Heddinge. (Undersøg om forsikring indeholder
retshjælp).
-Om vikar på Regnskabskontoret.
-Om Strøby.
-Om præstevikarer i provstiet.

4 - Havnelev Ansøgning til 5 % puljen

PU imødekommer ansøgningen med kr. 9.750 fra
anlægspuljen i Stevns.
Havnelev MR ansøger om kr. 9.750 fra 5 % puljen til MR fremsender fakturakopi og bankinfo til provstiet.
udskiftning af glamlugemotor.
Sager:
Havnelev -kirke - 5% puljen (2019 - 13978)
Bilag:
VS Ansøgning til 5 % puljen, Scan_20190414

5 - Havnelev - ansøgning til anlægspuljen

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.

Havnelev MR ansøger om kr. 116.406 fra
anlægspuljen til renovering af kirkedør. I beløbet er
indholdt kr. 26.656 til midlertidig dør.
MR har indhentet forslag til renovering efter samtale
med NM.
Sagen er sendt til Roskilde stift til godkendelse.

116.400 fra anlægspuljen for Stevns.
Arbejdet afventer stiftets godkendelse.
MR fremsender fakturakopi og bankinfo til provstiet.

Sager:
Havnelev kirke - ny kirkedør - anlægspuljen (2019 14794)
Bilag:
Fwd ansøgning til anlægspuljen, ansøg anlægspulje

6 - Store Heddinge - anlægspuljen - reparation af
garage til præstebolig

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
62.375 fra anlægspuljen for Stevns.
MR fremsender fakturakopi og bankinfo til provstiet.

Store Heddinge MR har fremsendt kortfattet
beskrivelse af renovering af præsteboligens garage.
MR ansøger om midler fra anlægspuljen til arbejdet,
kr. 62.375 inkl. moms
Sager:
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Bilag:
Ansøgning, opretning af brosten i port ved
præstebolig, ansøgning vognport bilag,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Opretning af brosten i port. April 2019,
ATT26416

7 - Alslev - ansøgning - plan for Alslev kirkegård

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
34.625, og kirkegårdskonsulentens anvisninger skal
Alslev MR ansøger om kr. 34.625 fra anlægspuljen til følges.
etablering af flisegang ved kirken.
MR fremsender fakturakopi og bankinfo til provstiet.
Kirkegårdskonsulenten anbefaler projektet under
forudsætning af at der bruges nordiske granittyper,
som beskrevet i udtalelsen.

Sager:
Alslev - kirkegårdsplan - anlægspuljen (2019 - 7079)
Alslev - kirkegårdsplan - anlægspuljen (2019 - 7079)
Alslev - kirkegårdsplan - anlægspuljen (2019 - 7079)
Alslev - kirkegårdsplan - anlægspuljen (2019 - 7079)
Alslev - kirkegårdsplan - anlægspuljen (2019 - 7079)

Bilag:
VS Alslev kirkegård, udtalelse Alslev kirkegård
26.03.2019, Aktdokument, Aktbilag, id nr 386675:
Tilbud, Aktbilag, id nr 386660: tegning Alslev KG,
Aktdokument, 20190220093830, VS Alslev kirkegård,
udtalelse Alslev kirkegård 26.03.2019, Aktdokument,
20190416094625

8 - Ansøgning til kirkelivspuljen
Præsterne i Team Midt Faxe; Sdr. Dalby-Tureby,
Karise-Alslev og Kongsted pastorater - har fremsendt
ansøgning om midler fra Kirkelivspuljen til fælles
konfirmand dag med folkeskoler og friskole i
pastoraterne. Der ansøges om kr. 5.750 til
bustransport og kr. 9.500 til foredrag, ialt kr. 15.250.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
15.250 fra Kirkelivspuljen.
Fakturakopi og bankinfo fremsendes til provstiet.

Sager:
Kirkelivspuljen -Ansøgning om del i pulje til fremme
af samarbejde over sognegrænser (2019 - 11258)
Bilag:
Ansøgning til kirkelivspuljen, Ansøgningsskema til
Kirkelivspuljen i Tryggevælde provsti

9 - kvartalsrapport pr. 31.3.19

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten for
PUK -kassen 1. kvartal.

Provstiudvalgskassens kvartalsrapport for 1. kvartal
til godkendelse.
Sager:
PUK 2019 - kvartalsrapporter - Tryggevælde (2019 14865)
Bilag:
kvartalsrapport pr. 31.3.19, Kvartalsrapport 2019

10 - Tureby Kirke
Tureby MR ansøger om nye låger til kirkegården.
Der er ikke medsendt beskrivelser etc.
Sager:
Tureby - kirkegårdslåger (2019 - 14904)
Bilag:
VS Tureby Kirke

Menighedsrådet skal fremsende beskrivelse og
tegning af arbejdet til provstiet, som videresender til
godkendelse i stiftet.
Efter godkendelse i stiftet bedes MR udfylde
ansøgningsskema til anlægspuljen (findes på
www.tryggevældeprovsti.dk/puljer) som fremsendes
til provstiudvalgets behandling

11 - Sdr. Dalby -Tureby - Ny præstebolig
Sdr. Dalby og Tureby har fremsendt forslag til
præstebolig
Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:
VS Ny præstebolig, Dalby præstebolig T-01A, Dalby
præstebolig. Plan. P-01A, Dalby præstebolig.
Overslag

12 - Karise - Overførsel af bevilling
Karise MR ansøger om at flytte kr. 25.000 fra drift
(maling af sognehus) til anlægs opgave.

Provstiudvalget godkender ikke det fremsendte
projekt.
- Den ny præstebolig skal være i et plan, og også
følge boligcirkulæret mht. adskillelse af bolig og
tjenstlig del.
- Provstiudvalget ønsker at høre begrundelsen for
etablering af adgang og indkørsel til den gamle
præstebolig fra Sneholmgårdsvej?
- Provstiudvalget ønsker status på udmatrikulering
samt salg af den gamle præstebolig.
- Det anslåede beløb i fremsendte forslag er over det
beløb som PU tidligere har udmeldt til finansiering.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen. MR
kan overføre de ansøgte midler til maling af
sognehus, til anlæg af sti på P-pads frem til kirkelåge.
PU forventer at menighedsrådet selv finansierer en
evt. fremtidig maling af sognehuset

Sager:
Karise - ansøgning drift til anlæg - (2019 - 14916)
Bilag:
VS Overførsel af bevilling, Tilbud - Etablering af sti til
sognegård, PU - Overføre bevilling til andet formål
140219

13 - VS: Renovering af badeværelse i Strøby
Præstegård

John Hansen forlod mødet under behandlingen.

Provstiets byggesagkyndige og provsten besigtiger
Nordstevns pastorat ansøger om kr. 216.000 fra
badeværelse, og sagen udsættes til næste møde.
anlægspuljen, til renovering af badeværelse i Strøby
præstebolig.
I synsrapport fra 2018 nævnes renovering af
badeværelse på 1. sal.
Provstiets bygningssagkyndige er sat på sagen.

Sager:
Strøby Præstebolig - renovering badeværelse anlægspulje (2019 - 14907)
Bilag:
VS Renovering af badeværelse i Strøby Præstegård,
Ansøgning bad Strøby 1., Ansøgning bad Strøby 2.,
Bad Strøby 1., Bad Strøby 2., Bad Strøby 3., Bad
Strøby 4., Bad Strøby 5., Bad Strøby 6., Bad Strøby 7.

14 - Sdr. Dalby - Kalkning af Kirkegårdsmur. :
Licitationsresultat, udvendig kalkning af Sønder
Dalby Kirke og kirkegårdsmure

Ansøgning om kalkning af kirkegårdsmur kan på
baggrund af det fremsendte materiale
ikke imødekommes.

Provstiudvalget afventer KH tegnestues udtalelse.
Sdr. Dalby MR har fremsendt diverse materiale ang.
ønske om kalkning af kirkegårdsmur.
KH Tegnestue er bedt om at tage ud og se på
kirkegårdsmuren og vurdere.
Sager:
Sønder Dalby - kirkegårdsmure (2019 - 14925)
Bilag:
VS VS Kalkning af Kirkegårdsmur. Licitationsresultat,
udvendig kalkning af Sønder Dalby Kirke og
kirkegårdsmure, H. Nielsen & Søn AS, kr. 344.407,00,
HRJ Service as, kr. 374.000,00, Kim Skovgaard
Hansen, kr. 434.300,00, Rølund AS, kr. 432.100,00

15 - Tilbud på præstegaard - Li.H.

Provstiets bygningssagkyndige og provst
besigtiger Lille Heddinge og vinduer i indeværende
Renovering af vinduer i præsteboligen vil give
uge.
meromkostning på kr. 140.000. Vil PU bevillige dette Provstiudvalget bemyndiger provsten at efter
fra anlægspuljen?
besigtigelsen træffe en beslutning.
Sager:
Lille Heddinge - 5 % puljen - istandsættelse af
præstebolig (2019 - 10930)
Bilag:
VS Tilbud på præstegaard - Li.H., Tilbud med nye
vinduer, Tilbud med renoverede vinduer

16 - Kopi af: Til Strøby-Valløby-St. Tårnby MR og
Tryggevælde PU: Fremsendelse af korrespondance
med Bodil Bjørnskov
til info
Sager:
Kopi af: Til Strøby-Valløby-St. Tårnby MR og
Tryggevælde PU: Fremsendelse af korrespondance
med Bodil Bjørnskov (2019 - 13979)
Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 369401: Til Bodil
Bjørnskov Svar vedr. klage om Strøby Kirke, Aktbilag,
id nr 331279: Fra Bodil Bjørnskov Klage over at
Strøby Kirke har været lukket i 4 år, Aktbilag, id nr
399105: Fra Bodil Bjørnskov Modtaget
bemærkninger til svar vedr. klage om Strøby Kirke,
Aktbilag, id nr 433436: Til Bodil Bjørnskov Svar vedr.
din mail af 2. marts 2019

Taget til efterretning.

17 - Orientering om hvem der er Roskilde Stifts nye Taget til efterretning.
kirkegårdskonsulent og bygningskonsulent for
tjenesteboliger pr. 1. april 2019 og
kontaktoplysninger på konsulenterne
Til info
Bilag:
Orientering om hvem der er Roskilde Stifts nye
kirkegårdskonsulent og bygningskonsulent for
tjenesteboliger pr. 1. april 2019 og
kontaktoplysninger på konsulenterne, ATT23110

18 - VS: Korrekt forsikringsbidrag?

Taget til efterretning.

Til info:
KM har nu meldt ud at der var fejl i beregningerne
for 28 kommuner, herunder Faxe og Stevns.
Korrigeringerne indebærer at udgiften til
forsikringsbidrag reduceres med ca. kr. 1 million for
provstiet.
Sager:
Tryggevælde provsti - Budget 2020 - (2019 - 12331)
Bilag:
VS Korrekt forsikringsbidrag

19 - referat fra møde i Regnskabskontoret

Taget til efterretning.

Til info
Sager:
Regnskabskontoret - i Tryggevælde Provsti (2019 14983)
Bilag:
VS Tilføjelse til referat, Referat 23.04.2019 med
tilføjelse om godkendt regnskab

20 - Ansøgning fra Hylleholt Kirke til Tryggevælde
Provsltiudvalgs møde d. 30.4.2019 - "Anlæg af
Adgangsvej til Hylleholt Kirke"

Provstiudvalget godkender projektet, under
forudsætning af at kirkegårdskonsulentens
anbefaling følges.
Provstiudvalget godkender at menighedsrådet kan
Hylleholt MR ansøger om godkendelse af ny
bruge anlægsopsparing og opsparing i bank til
adgangsvej på kirkegården. Kirkegårdskonsulenten projektet.
kan anbefale projektet, med et par små ændringer. Provstiudvalget beder stiftsøvrigheden om at frigive
Arbejdet er projekteret til kr. 1.4 mil. Såfremt PU kan kr. 731.000 af arv til formålet.
godkende projektet ansøger Hylleholt MR om at
bruge anlægsopsparing kr. 553.840 og indestående i

bank 413.000 til opgaven. Samt at få frigivet arv
indestående i stiftet kr. 731.000
Sager:
Hylleholt kirkegård -Anlæg af adgangsvej (2019 14979)
Hylleholt kirkegård -Anlæg af adgangsvej (2019 14979)
Bilag:
Ansøgning fra Hylleholt Kirke til Tryggevælde
Provsltiudvalgs møde d. 30.4.2019 - Anlæg af
Adgangsvej til Hylleholt Kirke, Indscannet ansøgning
Godkendelse anlæg ny adgangsvej 10.4.2019, Bilag
1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6, Bilag 7,
Bilag 8, Bilag 9, Bilag 10, Bilag 11, SV Ansøgning fra
Hylleholt Kirke Anlæg af Adgangsvej til Hylleholt
Kirke, 2019-04-26 udtalelse

21 - Evt.

Drøftelse om besøg hos menighedsrådene.
Genberegning af KG-takster startes op i juni.
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Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Hans Andreas Petersen

Vibeke Ulvig Morthorst

Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

John Edgar Hansen
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