Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

27. august Provstiudvalgsmøde - d. 27-08-2019 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Morten Vive, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, John Edgar Hansen, Gitte Pihl
Jørgensen, Keld Köcher, Vibeke Ulvig Morthorst, Anette Seifert, Erhard Schulte Westenberg

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt.
Provsten valgt til ordstyrer.

Dagsorden godkendes.
Ordstyrer vælges.

2 - Referat fra sidst

Referat underskrevet.

Referat underskrives

3 - Nyt fra formanden

4 - Budgetåret 2020
Udmelding af udskrivningsgrundlag for 2020 er udsat
og fastsættes ultimo september, med
udmeldingsfrist 8. oktober.
Ligning til kirkekasser udmeldes, med forbehold, på
budgetsamråd, den 10. og 11. september.
Provstiudvalgsmøde flyttet til den 1. oktober hvor
ligning til puljer forventes fastsat.
Den ny ferielov; indbetaling til feriekonto udsat til
2021.
Budgetsamråd:
ligning til kirkekasser
oversigt over låneudvikling
Radon v/PKL
Grøn Kirke v/Lorentzen
MR- valg
Samarbejde og sammenlægning
Førstehjælpskursus v/Terslev formand

Orientering fra provsten tilføjes

Sager:
Tryggevælde provsti - Budget 2020 - (2019 - 12331)
Tryggevælde provsti - Budget 2020 - (2019 - 12331)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, den ny ferielov

5 - Til Teestrup Sogns Menighedsråd vedrørende
investering i værdipapirer (KM F2.: 59350)

Provstiudvalget afventer menighedsrådets
tilbagemelding at salg er gennemført.

Kirkeministeriet giver ikke dispensation til
investering i aktier. Menighedsrådets formand
oplyser at salg er igangsat.
Sager:
Revsionsprotokollat - kirkekasserne - Bemærkninger
årsregnskab 2017 Tryggevælde Provsti (2018 38824)
Revsionsprotokollat - kirkekasserne - Bemærkninger
årsregnskab 2017 Tryggevælde Provsti (2018 38824)
Bilag:
Til Teestrup Sogns Menighedsråd vedørende
investering i værdipapirer, Teestrup vedr. regnskab
2017 og svar fra KM

6 - Fældning af træer på Vråby Kirkegård
1. Vråby MR ansøger om tilladelse af fælde 10
lindetræer på Vråby kirkegård.
Kirkegårdskonsulenten udtaler at fældning bør
udskydes.
Provstiets indstilling: at kirkegårdskonsulentens
anbefaling følges.
2. Vråby MR har fået tilladelse at rive del af
kirkegårdsmur som en del af udviklingsplan for
kirkegården.
Arbejdet må ikke igangsættes før PU har godkendt
finansiering. MR oplyser at man har kr. 50.000 og vil
søge yderligere midler fra anlægspuljen.
Provstiets indstilling: at Vråby MR indhenter tilbud
på opgaven så at PU har en finansiering at tage
stilling til.
Sager:

1. Provstiudvalget følger KG-konsulentens anbefaling
og lindetræerne må ikke fældes.
2. Provstiudvalget afventer ansøgning.

ROS - Kirkegård - Vråby - udviklingsplan kirkegårdsmur og træer - maj 2019 (2019 - 17702)
ROS - Kirkegård - Vråby - udviklingsplan kirkegårdsmur og træer - maj 2019 (2019 - 17702)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Bilag:
SV Til 3 konsulenter Udtalelse udbedes, Vråby
Kirkegård, træer og kirkegårdsmur (STPR F2 491244),
2019-05-25 udtalelse træer og sti, Aktdokument, Til
Vråby MR Fjernelse af kirkemur godkendt +
bemærkninger, Aktbilag, id nr 497399: Fra
kirkegårdskonsulenten Udtalelse modtaget vedr.
Vråby Kirkegård, træer og kirkegårdsmur, Aktbilag, id
nr 503748: Fra Nationalmuseet Udtalelse modtaget
vedr. udviklingsplan for kirkegården, Aktbilag, id nr
505647: Fra Gunilla Rønnow udtalelse modtaget Vråby Kirke, udviklingsplan for kirkegården, VS VS
kirkegård til Erhard, VS kirkegård til Erhard, Kg nr. 1,
Kg nr. 2, Kg nr. 3, Kg nr. 4, Kg nr. 5, Kg. nr. 6

7 - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til
ombygning af Kirkekontoret i Faxe
Morten Vive forlader mødet under behandling

Morten Vive forlod mødet under behandling.
PU imødekommer ansøgningen om ombygning og
frigivelse af kr. 475.000.

I anledning af præsteskifte i Roholte sogn, har
kasserer i Faxe MR fremsendt ansøgning om:
1 - ombygning af kirkekontor, tegning vedlagt - MR
ønsker at benytte forslag 2.
2 - frigivelse af kapital kr. 475.000 i stiftet til at
finansiere ombygning.
Provstiets indstilling: At ansøgning imødekommes
om ombygning og frigivelse af kapital kr. 475.000
imødekommes

Sager:
Faxe - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til
ombygning af Kirkekontoret i Faxe (2019 - 23782)
Bilag:
VS Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til
ombygning af Kirkekontoret i Faxe, Eksisterende
forhold Kirkekontor, Ombygning forslag 1,
Ombygning forslag 2, Økonomi ombygning

8 - Kvartalsrapport 30-06-2019 Tryggevælde provsti PU godkender kvartalsrapporten for PUK kassen pr.

30. juni 2019
Kvartalsrapport for 1.1-30.6 for Provstiudvalgskassen
til godkendelse
Sager:
PUK 2019 - kvartalsrapporter - Tryggevælde (2019 14865)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 30-06-2019
Tryggevælde provsti

9 - Hylleholt MR
Hylleholt MR ansøger om at overføre overskud på
drift kr. 117.000 fra Regnskabs 2017 til
anlægsopsparing til projekt adgangsvej til kirken.

PU imødekommer ansøgningen om kr.
117.000 overføres til anlægsprojekt anlægsvej til
kirken.

Provstiets indstilling: at ansøgning ikke
imødekommes.
Sager:
Budget 2020 - Tryggevælde provsti (2019 - 20601)
Bilag:
VS Budget 2020, MX-3110N_20190626_100813

10 - Til provster, provstiudvalg, stiftsråd og udvalg: Annette Seifert deltager som præsternes
OPDATERET SKEMA - Vedr. stiftsrådets møde med repræsentant, og John Hansen deltager som PUudvalgene den 2. oktober 2019 - fremsendelse af
repræsentant.
skema over udvalg
Stiftsrådet inviterer 1 PU-medlem og
PU præsterepr. til møde den 2. oktober.
Begge bedes indsende 3 spørgsmål hver til stiftet.
Sager:
Stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober
2019 - fremsendelse af skema over udvalg (2019 23734)
ROS - Stiftsrådet (2017-2021) - møder 2019 - møde
med udvalgene - 2. oktober (2018 - 39976)
Bilag:
Stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober
2019 - fremsendelse af skema over udvalg,
Stiftsudvalgsmøde samlet skema1{F2#2493569#1#2493565#0}, ATT94293, Til
provster, provstiudvalg, stiftsråd og udvalg
OPDATERET SKEMA - Vedr. stiftsrådets møde med
udvalgene den 2. oktober 2019 - fremsendelse af

skema over udvalg (STPR F2 556215)

11 - Terslev - tillæg til forpagtningskontrakt

Provsten forlod mødet under behandling.

Provsten forlader mødet under behandling.

PU godkender forpagtningsaftalen.

Terslev MR ansøger om forlængelse af forpagtning
med 5 år til 31.12.2024, eller hvis MR inden 1. juni
2022 meddeler forpagter at aftalen opsiges til
31.12.2022
Præstegårdskonsulenten har påtegnet tillæg.
Provstiets indstilling. Sager:
Terslev - forpagtningskontrakt (2019 - 23732)
Terslev - forpagtningskontrakt (2019 - 23732)
Terslev - forpagtningskontrakt (2019 - 23732)
Bilag:
VS Forpagtningskontrakt, 2019 f forpagt underskr.
erik og ch, VS Forpagtningskontrakt, 2019 f forpagt
underskr. erik og ch, Tillæg forpagtningskontrakt
Terslev Menighedsråd, 2019-07 Terslev
menighedsråd tillæg til forpagtningskontrakt

13 - Haslev ny PG.

Taget til efterretning

Til orientering:
Provstiet har udbetalt kr. 1.832.000 som bevilliget fra
Anlægspuljen til Haslev MR.
Sager:
Haslev - Ny præstebolig Kirkepladsen 1 (2018 38822)
Bilag:
VS Underskrevet entreprisekontrakt og
dokumentation for tegningsberettiget, Underskrevet
- Entreprisekontrakt 19-07-2018

14 - Roholte Præstegård renovering
Til orientering
Roholte MR ansøgning til 5 % puljen for Faxe er
imødekommet af provsten med kr. 571.777,50.

Sager:
Roholte -renovering af præstebolig - 5 % puljen

Taget til efterretning

(2019 - 23097)
Roholte -renovering af præstebolig - 5 % puljen
(2019 - 23097)
Roholte -renovering af præstebolig - 5 % puljen
(2019 - 23097)
Bilag:
VS Roholte Præstegård renovering, Ansøgning fra
reservepulje, Roholte Præstegård oversigt tilbud,
Roholte Præstegård tilbud 1, Roholte Præstegård
tilbud 2, Roholte Præstegård tilbud 3, VS Roholte
Præstegård renovering mail 2, Roholte Præstegård
oversigt tilbud, Roholte Præstegård tilbud 4, Roholte
Præstegård tilbud 5, Roholte Præstegård tilbud 6, SV
Roholte Præstegård renovering

15 - Sdr. Dably præstebolig
Er sendt i udbud som planlagt, afventer
fremsendelse af menighedsrådenes valg af
entreprenør.
Pr. 18. juli afventer vi stadig matrikel overførsel.
Den gamle præstebolig er sat til salg.

PU godkender Sdr. Dalby og Turebys valg af
entreprenør til at bygge ny præstebolig og den
fremsendte økonomiske oversigt fra KH Tegnestue af
15. august.

Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:
referat fra 21 maj 2019, referat fra 21 maj 2019,
Milepælsplan over byggeri salg renov. af
menighedshus 20052019

16 - Til Faxe MR: Frigivelse af salgskapital og
skorsten på præstebolig

Taget til efterretning.

Til orientering.
Faxe MR har fået udbetalt kr. 188.177,50 fra
kapitaler indestående i stiftet, til reparation af
stråtag og skorsten på præsteboligen.
Sager:
Faxe - frigivelse af kapital - Orienteringspunkt til
majmødet i Provstiudvalget (2019 - 17895)
Bilag:
Aktdokument, Til Faxe MR Frigivelse af salgskapital
og skorsten på præstebolig

17 - Udtræden af Hårlev menighedsråd

Taget til efterretning.

Til orientering:
Hans Pedersen udtræder af Hårlev menighedsråd
pga flytning fra sognet. Michael Sonne er valgt som
ny formand.
Sager:
Hårlev menighedsråd - udtræden (2019 - 23737)
Bilag:
Udtræden af Hårlev menighedsråd, MR Hårlev 201907-02

18 - Provstiudvalgskonference

Taget til efterretning.

Landsforeningen af menighedsråd inviterer til
provstiudvalgskonferene den 9., november i
Fredericia.
Bilag:
Provstiudvalgskonference

19 - Til Næstved Provstiudvalg- Godkendelsesbrev
vedr. Forsøgsramme 1 (KM F2.: 57269)

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Til Næstved Provstiudvalg- Godkendelsesbrev vedr.
Forsøgsramme 1 (KM F2.: 57269) (2019 - 23735)
Bilag:
Aktdokument, Til Næstved ProvstiudvalgGodkendelsesbrev vedr. Forsøgsramme 1

20 - Ansøgning rensning af kalkmalerier Kongsted

Gitte Pihl Jørgensen forlod mødet under behandling.

Gitte Pihl Jørgensen forlader mødet under
behandling.

PU anbefaler projektet, og bevilliger kr. 200.000 fra
Faxe anlægspulje til første etape af renovering af
kalkmalerierne.
Projektet videresendes til behandling i stiftet.
Menighedsrådet opfordres til at søge fondsmidler.

Kongsted MR ansøger anlægspuljen om midler. kr.
1.998.000 til 1. etape af restaurering af Kongsted
kirkes kalkmalerier.
Provstiets indstilling: Ansøgning imødekommes med
kr. 200.000, og menighedsrådet må søge
fondsmidler til resten.
Sager:
Kongsted kirke - kalkmalerier (2019 - 7130)

Bilag:
Ansøgning rensning af kalkmalerier Kongsted,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_111201
9 kalkmalerier Kongsted, Nationalmuseet brev,
Kongsted Kirke Restaurering af kalkmalerier
etape1_tilbud.PDF, Forundersøgelse

21 - Ansøgning skimmelrenovering og
istandsættelse Kongsted kirke

Gitte Pihl Jørgensen forlod mødet under behandling.

Janni Hansen fra KH Tegnestue fremlagde projektet.
Provstiudvalget anbefaler projektet og besluttede at
forundersøgelsen igangsættes. Projektet
videresendes til behandling og princip godkendelse i
Janni Hansen fra KH tegnestue deltager og
stiftet.
fremlægger projektet og besvarer spørgsmål.
PU afsætter kr. 125.000 i indeværende år fra
Kongsted MR ansøger om midler fra anlægspuljen til anlægspuljen.
skimmelsanering og renovering af Kongsted kirke, i PU har ikke taget stilling til endelig finansiering.
alt kr. 4.291.122
( lydanlæg udgår, er søgt separat, kun kr. 64.872 til
ekstra arbejder vedr. lydanlæg indgår).
Gitte Pihl Jørgensen forlader mødet under
behandling.

Fremsendes efterfølgende til behandling i stiftet.
Sager:
Skimmelsvamp - Kongsted kirke (2018 - 6266)
Bilag:
Ansøgning skimmelrenovering og istandsættelse
Kongsted kirke,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_111201
9 kimmelrenovering Kongsted, Økonomisk vurdering
juli 2019, Skimmelrapport Kongsted kirke

22 - Ansøgning om lydanlæg Kongsted kirke

Gitte Pihl Jørgensen forlod mødet under behandling

Gitte Pihl Jørgensen forlader mødet under
behandling.

PU bevilliger kr. 122.878 fra Faxe anlægspulje til
lydanlæg.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.

Kongsted MR ansøger anlægspuljen om kr. 122.878
til lydanlæg til Kongsted kirke. Kirkekassen bidrager
med kr. 50.000
Sager:
Kongsted kirke - ansøgning om lydanlæg anlægspuljen (2019 - 26246)
Kongsted kirke - ansøgning om lydanlæg anlægspuljen (2019 - 26246)
Bilag:
Referat fra Kongsted menighedsråd vedr. ansøgning
om lydanlæg., Referat Menighedsrådsmøde 13

august 19, Ansøgning om lydanlæg Kongsted kirke,
Midlertidig løsninglydanlæg Kongsted kirke,
Ansøgning lydanlæg Kongsted

23 - Ansøgning til PU om handicaptoilet Lyderslev
præstegård

PU bevilliger kr. 113.750 fra Stevns anlægspulje.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.

Lyderslev-Frøslev MR ansøger Stevns anlægspulje
om kr. 113.750 til ombygning af toilet til toilet med
adgang for kørestole og gangbesværede.
Provstesyn noterede 6.4.2017 at toilet bør indrettes
efter gældende regler for toiletter med offentlig
adgang.
Provstiets indstilling: At ansøgning imødekommes.
Sager:
Lyderslev - konfirmanstue - handicaptoilet anlægspuljen (2019 - 26247)
Bilag:
Ansøgning til PU om handicaptoilet Lyderslev
præstegård,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19, dhf_wc_huskeliste (2), Handicaptoilet_2017-14
præstekontor (1), Arkitektens overslag økonomi,
Provstiudvalgsmøde(23-08-2017)

24 - Ansøgning, udskiftning af porte, hængsler og
låse, kirkeplads 25. juli 2019
Store Heddinge MR ansøger om kr. 41.038 fra Stevns
anlægspulje, til nye hængsler og låse til de nye låger
og port,da de gamle ikke kan genanvendes.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Store Heddinge - nye kirkegårdslåger (2019 - 10071)
Bilag:
Ansøgning, udskiftning af porte, hængsler og låse,
kirkeplads 25. juli 2019,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Porte - hængsler og låse. Kirkeplads. 25. juli
2019. marts 2019, Tilbud 151642 Stantek porte,
ATT63633

PU bevilliger kr. 41.038 fra Stevns anlægspulje.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.

25 - Opdatering af indvendigt eksisterende
alarmsystem og sikring af vinduer i præstegården

Provstiet oplyser at sagen er videresendt til
behandling i stiftet.
Provstiudvalget afventer svar fra stiftet inden
Store Heddinge MR ansøger Stevns anlægspulje om ansøgningen behandles.
kr. 7.400 til 2 ekstra sirener og kr. 11.398 til låse på
alle vinduer, ialt kr. 18.798.
Provstiets indstilling: Præsteboligen er en fredet
bygning, og stiftet og Slots- og Kulturstyrelsen skal
søges om tilladelse at montere låse på vinduer.
Afventer foto og beskrivelse fra kirkeværgen

Sager:
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Bilag:
Opdatering af indvendigt eksisterende alarmsystem
og sikring af vinduer i præstegården,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Opdatering af endvendige alarmsystem i
Præstegård. August 2019., Bilag til ansøgning af indv.
alarm + sikring af vinduer, Tilbud. Schrøder låse på
vinduer, ATT19005

26 - Ansøgning til anlægspuljen Stevns

Keld Køcher forlod mødet under behandling.

Keld Køcher forlader mødet under behandling.

PU bevilliger kr. 56.108,75 fra Stevns anlægspulje.
Beløbet refunderes kirkekassen efter fremsendelse
Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om kr. 56.108,75 af faktura og bankinfo til provstiet.
fra Stevns anlægspulje til renovering af
kirkegårdsmuren som MR nu har fået adgang til.
Provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes.
Sager:
Lille Heddinge - retssag om kirkegårdsmur
vedligehold (2019 - 17972)
Bilag:
ansøgning til anlægspuljen Stevsn,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19, Faktura Lille Heddinge kirke ringmur13082019

27 - VS: Roholte Kirke vedtægter kirkegård
Roholte MR ansøger om godkendelse af bilag 1 tillæg til Kirkegårdsvedtægt.
Provstiets indstilling: Side 10 - afvises da det er

Provstiudvalget besluttede følgende vedr. Roholte
bilag til kirkegårdsvedtægten
Side 10 - afvises da dette er en obligatorisk ydelse for
alle.
Side 13, Side 14 punkt 1. og 2. godkendes,
side 14. punkt 4 afvises da dette ikke kan nægtes

bestemt for alle. Side 13, Side 14 punkt 1. og 2.
pårørende.
godkendes, punkt 4 afvises da dette ikke kan nægtes Side 15. godkendes.
pårørende. Side 15. godkendes.
Menighedsrådet fremsender nyt korrigeret bilag til
Sager:
godkendelse.
Roholte Kirkegråd bilag til vedtægter (2019 - 26250)
Bilag:
VS Roholte Kirke vedtægter kirkegård, Roholte Kirke
vedtægter

28 - Ansøgning om fældning af træ på kirkegård

Provstiudvalget besluttede at menighedsrådet skal
rekvirere træekspert til at vurdere ahorntræet og
Varpelev MR ansøger om tilladelse at fælde
asketræet, og at menighedsrådet planter 2
ahorntræ på Varpelev kirkegård.
asketræer som erstatning for fældet lindetræ som
Kirkegårdskonsulenten har besigtiget kirkegården og besluttet i 2014.
udtaler at anbefaling fra tidligere om plantning af 2
asketræer som erstatning for fældet lind ikke er
fulgt. Det anbefales at MR rekvirerer træekspert til
at undersøge ahorntræet og askeetræet hvor
stammen har delt sig i to.
Provstiets indstilling: at konsulentens anbefaling
følges.
Sager:
Varpelev - kirkegård - ansøgning om fældning af træ
(2019 - 23631)
Varpelev - kirkegård - ansøgning om fældning af træ
(2019 - 23631)
Bilag:
VS Ansøgning om fældning af træ på kirkegård, scan,
1.09.2014 udtalelse til Varpelev menighedsråd
vedr.kirkegårdens træer, Charlotte Skibsted, SV
Varpelev kirkegård - Ansøgning om fældning af træ
på kirkegård (STPR F2 554803), 2019-07-24 udtalelse
fældning af ahorntræ

29 - Strøby Kirke - udbud på udendørs arbejder
Til orientering
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning om udendørs arbejder 23.05.2019 (2019 - 18517)
Bilag:
VS SV Strøby Kirke - udbud på udendørs arbejder

John Hansen informerede at udbud er sendt ud, og
møde holdes den 12. september hvor afgørelse
træffes.

30 - Evt.
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