Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

26. februar, Faxe sognehus - d. 26-02-2019 kl. 15:00 til 17:15
Deltagere: Tryggevælde Provsti, Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans Andreas
Petersen, John Edgar Hansen, Keld Köcher, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte
Westenberg, Agneta Noregren

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Hans valgt til dagens ordstyrer.

Dagsorden godkendes.
Ordstyrer vælges

2 - Referat

Udsættes til næste møde

Referat fra sidste møde til underskrift.

3 - Strøby Kirke - status/fremstilling

Arkitekt Jesper Herbert Nielsen, JHN, som er
bygherrerådgiver på Strøby kirke renovering, gav en
fin og grundig orientering til PU.

Bygherrrådgiver på Strøbysagen, arkitekt Jesper
Herbert Nielsen deltager og informerer om status på
projektet.
Jesper Herbert Nielsen koordinerer ansøgning om de
Hvad skal der ske nu?
sidste prøvegravninger, til fremsendelse snarest ad
tjenestevejen.
Sager:
Strøby kirke - renovering - status på anlægsarb.
(2018 - 29731)
Bilag:
VS Vedr. Strøby Kirke - statusfremstilling,
190218_status

4 - Fældning af træer på Frøslev kirkegård
MR har ansøgt om at fælde kastanjetræ på Frøslev
kirkegård, og KG-konsulent anbefaler nu at
kastanjetræet fældes.
Provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes.
Provstiet har aftalt med menighedsrådets formand

Provstiudvaglet imødekommet ansøgningen om at
kastanjetræet på Frøslev kirkegård kan fældes.
Nationalmuseet skal have tilsendt kort beskrivelse af
fældning og fræsning, til godkendelse.

at MR kontakter Nationalmuseets Henriette
Rensbro.

Sager:
Frøslev kirkegård - fældning af træer (2018 - 23768)
Frøslev kirkegård - fældning af træer (2018 - 23768)
Bilag:
VS Frøslev kirkegård, kastanjetræet, Frøslev
kirkegård- notat af 17.12.2018 vedr. kastanietræer
ved hovedportal, Fældning af træer på Frøslev
kirkegård, Analyse af Kastanietræ

5 - Ansøgning til reservepuljen

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen, og
beløbet udbetales fra anlægspuljen for Faxe.

Sdr. Dalby ansøger om kr. 12.325 fra 5% puljen til
at betale tegnestue vedr. arbejde med præstebolig.
provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes fra
anlægspuljen.
Sager:
Sdr. Dalby - præstebolig - renovering (2018 - 18255)
Bilag:
VS Ansøgning om fra reservepuljen, Scan0064

6 - Ansøgning til reservepuljen

Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.
Denne slags udgifter skal kirkekassen kunne bære.

Medarbejdere har opsagt sin stilling og MR
skal indbetale optjent ferie 2018 til feriekonto, MR
ansøger om kr. 21.407 fra reservepuljen til dette.

provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes
Sager:
Karise - 5 % puljen - ansøgning (2019 - 6990)
Karise - 5 % puljen - ansøgning (2019 - 6990)
Bilag:
VS ansøgning, Ansøgning - Reservepulje - Karise og
Alslev - Ref feriepenge 140219, VS ansøgning, Ans
feriepenge ref AB

7 - Ansøgning til projektering

Provstiudvalget godkender at bygningen kan rives.
Ansøgningen imødekommes med kr. 20.000 fra
Pastoratet ønsker at rive præsteembedets bygning Anlægspuljen i Faxe, og kr. 10.000 fra Anlægspuljen i
på Peder Syvvej i Hellested. Pastoratet har indhentet Stevns.

tilladelse fra Fredningsnævn (da bygning ligger i
Exner fredning) og fra Stevns kommune.
Iflg. Bekendtgørelse 411 af 3.5.2006,"§ 2.
Menighedsrådets beslutning vedrørende salg af et
præsteembedes faste ejendom eller om opførelse,
ombygning og nedrivning af bygninger eller
vedrørende servitutter på en sådan ejendom skal
godkendes af provstiudvalget. "

Provstiudvalget har ikke taget stilling til opgaven og
finansieringen af P-pladsen.

Smerup-Spjellerup og Vemmetofte ansøger om
midler fra anlægspuljen Faxe til projektering af
arealet, se ansøgningsskema. Når bygning er revet
ønskes arealet brugt til P-plads. Beløbet man
ansøger om er 2/3 - kr. 20.000 fra anlægspuljen i
Faxe, og 1/3 kr. 10.000 fra anlægspuljen i Stevns.
(Smerup-Spjellerup havde i frie midler ca. kr. 792.000
som var planlagt til P-plads, midlerne blev inddraget
af PU i 2017. )

Sager:
Hellsted-Smerup-Spjellerup-VemmetofteAnlægspujer -Ansøgning til projektering (2019 7339)
Hellsted-Smerup-Spjellerup-VemmetofteAnlægspujer -Ansøgning til projektering (2019 7339)
Bilag:
VS Ansøgning til projektering,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_ del 1,
Peder Syv Vej 8 - Nedrivningstilladelse med foto,
Peder Syv Vej 8 - Tilladelse til nedlæggelse af bolig,
VS Ansøgning til projektering,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_del 2

9 - Visionsdebatter med menighedsrådene
PU har tidligere drøftet at tage på besøg hos
menighedsrådene.
Forslag:
Besøg deles op efter de kirkekasser PU-medlemmer
har. På formandsmødet skriver hvert MR hvornår de
har rådsmøder i april,maj, juni og på næste PU møde
planlægges besøgene.
Møderne mellem PU og MR skal være konstruktive
og ikke gå op i praktiske ting, som fliser, perlegrus og
mursten.
Mere info følger

PU er positive, og tages op til næste møde.

10 - Kirkelivspulje

PU godkendte kriterier for Kirkelivspulje

Kirkelivspulje:
" Som et forsøg har provstiudvalget afsat kr. 200.000
i provstiudvalgskassens budget 2019, men henblik på
at fremme nye tiltag, der styrker kirkelivet i
provstiet.
Kriterier for tildeling af midler er nye tiltag der går på
tværs af sognene, afprøver nye muligheder, og
rækker fremad og har en udstrækning i tid".

11 - Til provstiudvalgene i Roskilde Stift: Bindende
stiftsbidrag 2020

Taget til efterretning.

Til orientering
Sager:
ROS - Stiftsrådet (2017-2021) - møde 13. februar
2019 (2018 - 40419)
Bilag:
Aktdokument, Til provstiudvalgene i Roskilde Stift
Bindende stiftsbidrag 2020, Stiftsbidrag 2020 fordeling til PU

12 - Rensning af kalkmalerier Kongsted kirke.
Til orientering
Sager:
Kongsted kirke - kalkmalerier (2019 - 7130)
Kongsted - Kalkmalerier - 2018 (2018 - 30891)
Bilag:
Rensning af kalkmalerier Kongsted kirke., Følgebrev
til forundersøgelsesrapport, Kongsted kirke
Forundersøgelse af kalkmalerier GHA (1), Kongsted
Kirke Restaurering af kalkmalerier etape1_tilbud,
Tidsplan for Etape 1_Kongsted_Kalkmalerier,
Aktdokument, Til Kongsted MR Bekræfter
modtagelsen af sag om restaurering af kalkmalerier i
Kongsted Kirke

Taget til efterretning.

13 - Stillingerne som kirkegårdskonsulent og
bygningskonsulenter for tjenesteboliger i Roskilde
Stift - orientering

Taget til efterretning.

Til orientering
Bilag:
Stillingerne som kirkegårdskonsulent og
bygningskonsulenter for tjenesteboliger i Roskilde
Stift - orientering, ATT80337

14 - Ansøgning St Heddinge

Taget til efterretning.

Til orientering: Store Heddinge MR er bevilliget at
overføre kr. 8.625 fra overskud på indkøb af
gravkasse, til belysning i kirke.
Sager:
Store Heddinge - kirkegård - anlægsmidler (2019 7150)
Store Heddinge - kirkegård - anlægsmidler (2019 7150)
Store Heddinge - kirkegård - anlægsmidler (2019 7150)
Bilag:
Gravekasse St Heddinge kirkegård, Gravekasse St
Heddinge kirkegård, Gravekasse St Heddinge
kirkegård

15 - Referat OMO 07-02-2019

drøftet, og PU afventer menighedsrådenes afgørelse

Drøftes.
Sager:
OMO - budgetønsker - 2019 (2018 - 12100)
OMO - budgetønsker - 2019 (2018 - 12100)
Bilag:
VS Dagsorden OMO 7. februar i Endeslev, VS Referat
OMO 07-02-2019, Info til korlederne, Invitation til
korene, Møde i OMO Endeslev 7. februar 2019

16 - Til Lyderslev-Frøslev MR: Nyt tag på Lyderslev
Kirkes våbenhus principgodkendt
Til orientering. Afventer endelig projekt og
finansiering
Sager:

Taget til efterretning.

Lyderslev kirke - anlægspuljen - våbenhus (2019 3517)
Bilag:
Aktdokument, Til Lyderslev-Frøslev MR Nyt tag på
Lyderslev Kirkes våbenhus principgodkendt, Aktbilag,
id nr 377531: Fra kgl.byg.insp. Udtalelse om
Lyderslev Kirke, våbenhusets tag, Aktbilag, id nr
382282: Fra Nationalmuseet Udtalelse om Lyderslev
kirke, fornyelse af taget på våbenhuset

17 - Evt.
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