Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

25. juni Provstiudvalgsmøde - d. 25-06-2019 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Morten Vive, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, Anette Seifert, Keld Köcher,
Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg, John Edgar Hansen
Afbud: Gitte Pihl Jørgensen
Hans Lindegård, Magleby-Holtug Menighedsråd deltager under punkt 4.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 21,
ansøgning fra Karise MR.
Hans valgt som ordstyrer.

2 - Referat fra sidste møde

Referat underskrevet

Referat underskrives

3 - Formanden siden sidst
Orientering fra de PU-medlemmer som besøgt
menighedsråd.
Provstiet arbejder lidt på økonomimodel

Provsten orienterede om 1-dags tur med præsterne
til efteråret.
Provsten har deltaget til prøveprædikener i Lille
Heddinge-Højerup og Endeslev-Vråby-Himlingøje
pastorat.
PU-medlemmer orienterede fra møder med
menighedsrådene.
Økonomimodel udsat til næste møde.

4 - Ombygning/renovering af konfirmandstue
Magleby- Stevns Holtug

Hans Lindegaard fremlagde rådets tanker om
projektet og den ønskede løsning.

Magleby-Holtug MR ansøger om at bruge provenu
fra salg af jord til at, udføre tilbygning til
konfirmandstuen 17 M2, renovering af
konfirmandstue, nyt tag på konfirmandstuen iflg.
vedlagte tegning og til en pris af kr. 1.767.750

Provstiudvalget besluttede at menighedsrådet kan
disponere kr. 1.448.175 til forslag 1, renovering af
konfirmandstuen.
Provstiudvalget besluttede at menighedsrådet
bidrager med kr. 375.000 af provenu til et
ekstraordinært afdrag på menighedsrådets stiftslån.

Provstiets indstilling: forslag om renovering kan
imødeskommes, 1,4 mil. Resterende bruges til
ekstraordinært afdrag på stiftslån.
Sager:
Magleby - Købsaftale vedr. præstegårdsjord i
Magleby, Stevns (2018 - 38643)

Bilag:
VS Ombygningrenovering af konfirmandstue
Magleby- Stevns Holtug, Ombygning
konfirmandstue, Bilag1 - Magleby stevns overslag
15.april 2019, Bilag 2. Magleby Præstegård Plan
forslagC

5 - Reparation af kirketag Bråby
Bråby MR ansøger om kr. 22.043,75 fra 5 % puljen
til mindre reparation på kirkens tag.

PU imødekommer ansøgningen med kr. 22.043.75
fra 5 % puljen.
Beløbet refunderes efter fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.

provstiets indstilling: ansøgning imødekommes
Sager:
Bråby - reparation af kirketag (2019 - 21230)
Bilag:
VS Reparation af kirketag Bråby, Ansøgning, overslag

6 - Ansøgning om midler til tyverialarm

PU imødekommer ikke ansøgningen.

Bråby MR ansøger om kr. 9.025 fra 5% puljen til
tyverialarm til kirken . Alarm inkluderer
styringsmodul til kirkens varmeanlæg kr. 4.000.
Ved tilfælde af indbrud i kirken vil alarm gå pr.
telefon til en af menighedsrådets medlemmer, som
så skal kontakte politiet.
Provstiets indstilling: ansøgning imødekommes ikke.
En alarm skal gå til et alarmselskab som kan tage
hånd om opgaven på professionel vis.
Sager:
Bråby - tyverialarm - anlægspuljen (2019 - 20971)
Bilag:
VS Ansøgning om midler til tyverialarm, Tyverialarm

7 - Lille Heddinge - Højerup Ansøgning 5% puljen
Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om kr. 29.400 fra
5 % puljen til dækning af manglende boligbidrag ved
præsteskifte.
Provstiets indstilling: ansøgning imødekommes
Sager:

PU imødekommer ansøgningen med kr. 29.400 fra 5
% puljen.

Lille Heddinge-Højerup - præstebolig - præsteskift
(2018 - 29419)
Bilag:
VS Ansøgning 5% puljen, CCE22052019

8 - Lille Heddinge-Højerup ansøgning til 5% puljen

PU imødekommer ansøgningen med kr. 56.904 fra 5
% puljen.

Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om kr. 56.904 til
dækning af udgifter ifm. med retssag om vedligehold
af kirkegårdsmuren ved Lille Heddinge kirke.
Provstiets indstilling: da sagen er
principiel imødekommes ansøgning.
Sager:
Lille Heddinge - retssag om kirkegårdsmur
vedligehold (2019 - 17972)
Bilag:
VS - 603226 - Sag om fredet kirkemur., Faktura 20517

9 - Ansøgning til kirkelivspuljen 2019

PU imødekommer ansøgningen med kr. 27.000 fra
Kirkelivspuljen.
Sognepræs Solveig Ståhl-Nielsen og Bråby-Teestrup- Beløbet refunderes efter fremsendelse
Øde Førslev pastorat ansøger om kr. 27.000 til løn til af dokumentation og bankinfo til provstiet.
diakonimedarbejder - sept-dec. 2019 fra
Kirkelivspuljen.
Pastoratet ønsker at diakonimedarbejder sammen
med præsten kan starte tiltag som kan forene
pastoratet, se ansøgning.
Menighedsrådene har indtænkt den øgede lønudgift
fremadrettet i budget 2020.
Provstiets indstilling: ansøgningen opfylder ikke
kravet om at projekter skal række udover
pastoratsgrænser, men pastoratet er forholdsvis nyt,
og projektet vil kunne skabe et godt samarbejde og
fællesskabsfølelse i pastoratet, og derfor indstilles til
at ansøgning imødekommes.
Sager:
Kirkelivspuljen -Ansøgning om del i pulje til fremme
af samarbejde over sognegrænser (2019 - 11258)
Bilag:
VS ansøgning til kirkelivspuljen 2019, ansøgning til
kirkelivspuljen om støtte til diakonimedarbejder i
tresognspastoratet Førslev Teestrup og Bråby

10 - Anmodning om frist for salg af værdipapirer

Udsættes til svar foreligger fra Kirkeministeriet.

Afventer svar fra Kirkeministeriet.
Sager:
Revsionsprotokollat - kirkekasserne - Bemærkninger
årsregnskab 2017 Tryggevælde Provsti (2018 38824)
Revsionsprotokollat - kirkekasserne - Bemærkninger
årsregnskab 2017 Tryggevælde Provsti (2018 38824)
Bilag:
Anmodning om frist for salg af værdipapirer, SIneo
224e19052109360, Ang. Teestrup MR og
dispensation til aktieinvestering

11 - Budget 2020, FISK

Godkendes, tages med under budgetlægning i
august.

Budget 2020 for FISK er samme som for 2019
Sager:
FiSK - Referat, årsberetning, årsplan fra FiSK (2018 33071)
FISK Folkekirkens Skoletjeneste Tryggevælde Referat, årsberetning og årsplan for FiSK (2019 20607)
Bilag:
Vedr. Budget 2020, FISK, Ref. 8-5-19, budget
godkendt, Foreløbigt budget 2020, VS Referat,
årsberetning og årsplan for FiSK, FiSK 2019 referat og
årsberetning

12 - Kirkesyn Enderslev

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Til godkendelse
Sager:
Enderslev - synsrapport 2019 (2019 - 21235)
Bilag:
VS Kirkesyn Enderslev, Doc - 17-06-2019 - 21.13

13 - fra Terslev formand; Forstehjaelpskursus
Terslev formand opfordrer provstiudvalget til at
påtage sig opgaven at arrangere første hjælps- og
hjertestarter kurser for alle ansatte, præster, og
menighedsråd i provstiet.

Fint forslag som tages med på budgetsamråd til
videre foranstaltning.

Provstiets indstilling: et fint forslag som tages med
på budgetsamråd.
Sager:
Forstehjaelpskursus - Tryggevælde provsti (2019 21233)
Forstehjaelpskursus - Tryggevælde provsti (2019 21233)
Bilag:
VS Forstehjaepskursus, VS forstehjaelps kursus,
forstehjaelps kursus

14 - Renovering af Roholte præstebolig

PU bemyndiger provsten til at godkende
ansøgningen

Menighedsrådet er ved at indhente
tilbud. Ansøgning kan først fremsendes sidst på
ugen.
PU bedes tage stilling til om PU undtagelsesvis kan
træffe beslutning uden møde, men ved
fremsendelse af ansøgningen pr mail. Alternativt at
provsten bemyndiges at tage beslutning, og herefter
informere PU på næste møde.

15 - Renovering af Enderslev præstebolig

Pris fremsendt 25.6, PU imødekommer ansøgningen
med kr. 224.290 fra anlægspuljen.

Menighedsrådet er ved at indhente
tilbud. Ansøgning kan først fremsendes sidst på
ugen.
PU bedes tage stilling til om PU undtagelsesvis kan
træffe beslutning uden møde, men ved
fremsendelse af ansøgningen pr mail. Alternativt at
provsten bemyndiges at tage beslutning, og herefter
informere PU på næste møde.

16 - Byggeprogram Dalby Præstegård
Byggeprogram for Sdr. Dalby ny præstebolig
fremsendes til godkendelse.
MR har godkendt byggeprogram på møde, referat
eftersendes.
Provstiets indstilling: Godkendes
Under tekniske installationer slettes "Der skal
etableres installation til fastnettelefon og “sikker
linje” på internetforbindelse til
præstekontoret." Der findes ikke et krav om
fastnettelefon, og "Sikker linje" er afskaffet og vi kan

PU godkender byggeprogram, med følgende
kommentar at, under tekniske installationer slettes
"Der skal etableres installation til fastnettelefon og
“sikker linje” på internetforbindelse til
præstekontoret." Der findes ikke et krav om
fastnettelefon, og "Sikker linje" er afskaffet og vi kan
i dag bruge hvilken internetudbyder som helst.
Det samlede byggeprojekt inklusive alt er maks. kr.
5.000.000

i dag bruge hvilken internetudbyder som helst.

Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:
VS Byggeprogram Dalby Præstegård, Beskrivelse ny
præstebolig, Udbudsbrev, F-01, P-01, T-01

17 - Til Strøby MR: Godkendt udvendige arbejder
ved Strøby Kirke
Til orientering.
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning om udendørs arbejder 23.05.2019 (2019 - 18517)
Bilag:
Aktdokument, Til Strøby MR Godkendt udvendige
arbejder ved Strøby Kirke, Aktbilag, id nr 518273: Fra
Nationalmuseet Udtalelse modtaget - Strøby Kirke,
Aktbilag, id nr 507887: Fra Gunilla Rønnow Udtalelse
modtaget - Strøby Kirke, afhjælpning af
fugtproblemer, 2019-05-31 udtalelse udendørs
arbejder ifm. renovering af kirken-2

18 - Frigivelse af midler i Faxe
Til orientering.
Sager:
Faxe - frigivelse af kapital - Orienteringspunkt til
majmødet i Provstiudvalget (2019 - 17895)
Faxe - frigivelse af kapital - Orienteringspunkt til
majmødet i Provstiudvalget (2019 - 17895)
Faxe - frigivelse af kapital - Orienteringspunkt til
majmødet i Provstiudvalget (2019 - 17895)
Bilag:
VS Orienteringspunkt til majmødet i Provstiudvalget,
Ansøgning til Roskilde Stift, Tilbud på nyt stråtag, VS
Ansøgnig om frigivelse af beløb fra Kirke- og
præsteembedekapitalen, Skorstenene på
Præstegården, Frigivelse af beløb fra kirke- og
præstegårdskapital Faxe Sogn

19 - Ny formand i Hellested MR

Til orientering.
Sager:
Hellested menighedsråd - ændring i rådet (2019 20597)
Bilag:
Ny formand i Hellested MR, 20190612113322128

20 - Referat af mødet i regnskabskontoret 4. juni
2019
Til orientering: Jobopslag udløb 20.6,
ansættelsessamtaler holdes 24. juni og 26. juni
Sager:
Regnskabskontoret - i Tryggevælde Provsti (2019 14983)
Regnskabskontoret - i Tryggevælde Provsti (2019 14983)
Bilag:
VS Oplæg, Organisering af Regnskabskontoret oplæg, VS Referat af mødet i regnskabskontoret 4.
juni 2019, Referat regnskabskontoret 4. juni 2019

21 - Ansøgning fra Karise MR
Karise MR ansøger om kr. 9.200 fra anlægspuljen til
et dåbstræ.

PU påskønner initiativet men henviser til at beløbet
bør kunne finansieres af kassens drift eller frie
midler.

22 - Evt.
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Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)
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Hans Andreas Petersen

Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)
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(Tryggevælde Provsti)
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