Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Maj - Provstiudvalgsmøde - d. 28-05-2019 kl. 15:00 til 18:00
Deltagere: Morten Vive, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Keld Köcher,
Anette Seifert, Vibeke Ulvig Morthorst, John Edgar Hansen, Erhard Schulte Westenberg

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Morten valgt til ordstyrer.

Dagsorden godkendes.
Valg af ordstyrer

2 - Referat

Underskrives senere

Referat underskrives

3 - Nyt fra formanden

Beløb til indbetaling ifm med ny ferielov er for alle
kasser estimeret til for Faxe kommune ca. kr. 1,9 mil
Beløb til indbetaling af medarbejderes ferieuge ifm og for Stevns kommune ca. kr. 1,2 mil.
ny ferielov er pt. i Faxe kr. 1.463.936 og Stevns kr.
Menighedsmøde den 6.juni i St. Tårnby
893.700 -6 kirkekasser manglerforsamlingshus.
Orienteringsmøder afholdt i Endeslev og Lille
Heddinge-Højerup til de opslåede indstillinger.
4 - Ansøgning til anlægspuljerne
Hellested-Smerup-Spjellerup-Vemmetofte pastorat
ønsker at rive præsteembedets ejendom Peder Syv
Vej 8 i Hellested, og lave en udvidelse af
parkeringsareal, og etablere et rekreativt areal. Der
er indhentet tilladelse fra Stevns kommune.
Alternativet er en bekostelig renovering af boligen.
Projektet vil kunne starte op i 2020 som i alt beløber
sig til kr. 1.381.250.
Hellested menighedsråd ansøger Anlægspuljen
Stevns om 1/4: kr. 345.312,50.
Smerup-Spjellerup og Vemmetofte ansøger
Anlægspuljen Faxe om 3/4 kr. 1.035.937,50.

Sager:

Formand for præstegårdsudvalget, Lars Bo Warnisch
redegjorde for processen, og pastoratets ønsker,
tanker og overvejelser, og forlod mødet under
behandlingen.
Provstiudvalget imødekommer ansøgningen om
nedrivning af Peder Syv Vej 8, etablering af P-plads,
og etablering af rekreativt areal.
Ansøgning om midler fra Anlægspuljerne
imødekommes ikke.
Finansieringen skal ske ved at pastoratet frasælger
præsteembedets jord til projektet.

Hellsted-Smerup-Spjellerup-VemmetofteAnlægspujer -Ansøgning til projektering (2019 7339)
Bilag:
VS SV Provstiudvalgsmøde 28 maj.,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_peder
syv vej, Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_
peder syv vej 8, Skitse P-pladser (1), Økonomisk
vurdering P-plads, Ekstraordinært fællesmøde 7-52019 kl. 19.00 endeligt

5 - Spjellerup PG ansøgning til anlægspuljen om
kalkning
Smerup-Spjellerup MR ansøger anlægspulje om kr.
250.000 til kalkning af Spjellerup præstebolig.
Kalkning af præsteboligen er nævnt i
provstesynsrapport 2008 og 2016.
Menighedsrådets rådgiver har indhentet to tilbud.

PU imødekommer ansøgningen med kr. 250.000 fra
Anlægspuljen Faxe.
Når arbejdet er udført fremsender MR kopi af
faktura og bankinfo til provstiet som herefter
refunderer beløbet.

Provstiets indstilling: Ansøgningen imødekommes.

Sager:
Spjellerup præstebolig - kalkning - (2019 - 15977)
Spjellerup præstebolig - kalkning - (2019 - 15977)
Spjellerup præstebolig - kalkning - (2019 - 15977)
Bilag:
Ansøgning ...,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_1112019
, Tilbud Skovgård (1), Tilbud Niels Rasmussen (1),
Aktdokument, PROVSTESYN.pdf, Aktdokument,
Spjellerup Præstegård 2016.doc

6 - Store Heddinge - ansøgning om udskiftning af
låger i kirkegårdsmur
Roskilde stift har godkendt udskiftning af låger i
kirkegårdsmuren til nye låger som Store Heddine
menighedsråd har fremsendt tegninge og
beskrivelse af.
Store Heddinge menighedsråd ansøger Anlægspuljen
Stevns om kr. 224.531 til projektet.
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes,
da nuværende kirkegårdslåger trænger til at blive
udskiftet.

PU imødekommer ansøgningen.
Når arbejdet er udført fremsendes faktura og
bankinfo til provstiet, som herefter refunderer
beløbet.

Sager:
Store Heddinge - nye kirkegårdslåger (2019 - 10071)
Store Heddinge - nye kirkegårdslåger (2019 - 10071)
Store Heddinge - nye kirkegårdslåger (2019 - 10071)
Bilag:
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Porte. Kirkeplads. 5. marts 2019, Tilbud
151565, Aktdokument, Til Store Heddinge MR
Modtagelsen af ansøgning bekræftes, Store
Heddinge, udskiftning af låger, Aktdokument,
Delreferat fra møde Marts PU-møde

7 - Store Heddinge -ansøgning til anlægspuljen
Der har været indbrud i Store Heddinge
præstebolig/konfirmandstue. Der installeret alarm
uden kamera, men ikke på første salen i boligen.
Store Heddinge MR ansøger Anlægspuljen Stevns om
kr. 75.084 til opsættelse af en 5m høj mast med
3 overvågningskameraer ved præsteboligen.
Der er kun indhentet et tilbud.

PU imødekommer ikke ansøgningen.
PU opfordrer MR at se på en opdatering af det
indvendige eksisterende alarmsystem.

Provstiets indstilling: At ansøgningen ikke
imødekommes, da boligen er udstyret med alarm

Sager:
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Bilag:
ansøgninger fra Store Heddinge MR, Præstegården,
St. Heddinge - TVO,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Videoovervågning af Præstegård. Maj 2019,
Honeywell HDZP252I PTZ, Indbrud

8 - Dalby Præstegård

PU noterer at projektet er godt igang.

Referat fra møde med provsti, menighedsråd, KH
tegnestue er vedlagt, samt milepælsplan.
Forslag til bolig opfylder krav til tjenestebolig og har
en moderne fornuftig planløsning.
Provstiudvalget tager stilling til bolig og
det økonomiske overslag.

PU fastsætter en budgetramme på maks. kr.
5.000.000 inkl. moms til at opføre ny præstebolig
inkl. haveanlæg og anlæg af indkørsel.
Provenau af salg af den gamle præstebolig skal indgå
i finansieringen.

Forslag er sendt til udtalelse hos stiftets

Præstegårdskonsulent Michael Madsens udtalelse er
taget til efterretning.

bygningskonsulent for præsteboliger Michael
Madsen
Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:
VS 1900732 - Salg af Dalby præstegård - venter på
berigtigelse af matrikelkortet., LE34_1900732-002001_3, 20190520155242822, referat fra 21 maj 2019,
referat fra 21 maj 2019, Milepælsplan over byggeri
salg renov. af menighedshus 20052019, VS VS Dalby
Præstegård, P-01 C, T-01 C, Økonomisk vurdering
forslag 4

9 - Protokol fra udflytningssyn i Endeslev
Præstegård - nu med vedhæftet fil

Godkendt.

Udflytnings syn for Enderslev præstegård til
godkendelse.
Provstiets indstilling: Godkendes, og
menighedsrådet udarbejder plan for renovering iht.
synsrapport, indhenter tilbud og fremsender til
provstiudvalget til godkendelse snarest.

Sager:
Enderslev præstebolig - udflytningssyn 2019 (2019 17967)
Bilag:
Protokol fra udflytningssyn i Endeslev Præstegård nu med vedhæftet fil, 1905 Udflytningssyn Endeslev
Præstegård

10 - Kongsted - Ansøgning 5% puljen.
Kongsted MR ansøger om kr. 33.657,77 fra 5 %
puljen for Faxe, til betaling af faktura for
rådgiverhonorar for projektarbejde og tilsyn med
forundersøgelserne af kalkmalerierne i Kongsted
kirke.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.

Sager:

PU imødekommer ansøgningen med kr. 33.657.77
fra 5 % puljen for Faxe.
Faktura kopi og bankinfo er sendt til provstiet, som
overfører beløbet snarest.

Kongsted - Kalkmalerier - 2018 (2018 - 30891)
Bilag:
Ansøgning 5% puljen., Faktura nr. 13081521, 07-122018

11 - VS: Renovering af badeværelse i Strøby
Præstegård

PU imødekommer ansøgningen med kr. 216.000
Når arbejdet er udført fremsendes fakturakopi og
bankinfo til provstiet som herefter refunderer
Punkt udsat fra sidste møde. Provsten har besigtiget beløbet.
badeværelse i Strøby præstebolig.
Strøby-Valløby-St. Tårnby ansøger om kr. 216.000 fra
Anlægspuljen Stevns.

Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
Sager:
Strøby Præstebolig - renovering badeværelse anlægspulje (2019 - 14907)
Strøby Præstebolig - renovering badeværelse anlægspulje (2019 - 14907)
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.,
Aktdokument, Delreferat fra møde 30. april - PU
møde, Aktdokument, Strøby Præstegård2018

12 - Notat vedr. kalkning Teestrup

Godkendt, arbejdet kan igangsættes.

Notat til godkendelse og hermed at projekt til
kalkning kan udarbejdes og tilbud indhentes.
Provstiets indstilling: At notat godkendes.
Sager:
Kalkning - Faxe - 2019 (2019 - 17896)
Bilag:
VS Notat vedr. kalkning, Notat ifm. besigtigelse

13 - Notat vedr. kalkning af Terslev Kirke
Notat til godkendelse og hermed at projekt til
kalkning kan udarbejdes og tilbud indhentes.

Godkendt, arbejdet kan igangsættes.

Provstiets indstilling: At notat godkendes.
Sager:
Kalkning - Faxe - 2019 (2019 - 17896)
Bilag:
VS Notat vedr. kalkning af Terslev Kirke, Notat
Terslev Kirke

14 - Oversigt puljer

Taget til efterretning.

Oversigt over beholdning på anlægspuljer og
reservepuljer til provstiudvalgets orientering.
Sager:
Oversigt puljer - status (2019 - 17745)
Bilag:
Aktdokument, oversigt anlægspuljer og reservepuljer
pr 20 maj 2019

15 - Radonmåling

PU besluttede at provstiet kontakter Poul Klenz
Larsen og får igangsat handlingsplan.
Sammenfatning af radonmålinger af klimaProvsten informerer præsterne, og
energikonsulent vedlagt. Alle radonmålinger sendes provstiet melder herefter ud til menighedsrådene.
separat til PU.
Køreplan med prisoverslag eftersendes.
Sager:
Tryggevælde provsti -Radonmåling (2018 - 29748)
Bilag:
VS radonmåling, Tryggevælde Provsti Radon rapport,
geoviden-4-2010

16 - Rapport vedr. løbesod i Ulse Præstegård
Til orientering og MR opfordres til at udarbejde
projekt og indhente tilbud

Provstiudvalget opfodrer til at
menighedsrådet afhjælper problemerne hurtigst
muligt.

Sager:
Ulse præstebolig - løbesod i skorstenen - (2019 17971)
Bilag:
Rap. vedr. løbesod i Ulse Præstegård, 190430_notat

17 - Synsrapport vedr. Dalby kirke og kirkegård

PU godkender under forudsætning af budgetmæssig

Synsrapport til godkendelse.

dækning. PU går opmærksom på at de gamle
mangler enten skal udføres eller afsynes.

Provstiets indstilling: Synsrapporten har gamle
mangler tilbage fra 1991-2006. Disse mangler skal
udbedres nu, så at de kan fjernes fra synsrapporter.
Nyere mangler er mindre mangler som
menighedsrådet skal udbedre og udgifter afholdes af
driftsrammen.
Sager:
Syn 2019 - Faxe kommune - Tryggevælde provsti
(2019 - 17946)
Bilag:
VS Synsrapport vedr. Dalby kirke og kirkegård,
Scan0080

18 - Strøby - Ansøgning til 5% puljen

John Hansen forlod mødet under behandling af
sagen.

Afventer materiale fra menighedsrådet.
Ansøgningskema og regnskabsrapporter eftersendt
Sager:
og gennemgået af PU.
Strøby-Vallø-St. Tårnby - 5 % puljen - lønudg (2019 - Provstiudvalget bevilliger kr. 100.000, resten må MR
17942)
selv finde i omprioritering af driftrammen.
Strøby-Vallø-St. Tårnby - 5 % puljen - lønudg (2019 17942)
Bilag:
Ansøgning til 5% puljen, 5% pulje søgning Provstiet
for Marias løn, SV Ansøgning til 5% puljen

19 - Lille Heddinge PG - renovering af vinduer

Keld Køcher forlod mødet under behandling.

Lille Heddinge MR ansøger om yderligere kr. 140.000 Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med.
til renovering af vinduerne i præsteboligen.
kr. 140.000 fra anlægspuljen Stevns.
Provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes
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

20 - Strøby kirke renovering

John Hansen forlod mødet under behandling.

Orientering fra arkitekt Per Fløe. Projekt forventes

Provstiudvalget videresender projektet med

fremsendt til provstiet uge 22.

anbefaling til stiftet.

Sager:
Strøby kirke - renovering - status på anlægsarb.
(2018 - 29731)
Bilag:
SV ang. Strøby kirke

22 - Evt.

Opdatering af PU besøg hos MR.
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Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Hans Andreas Petersen

Gitte Pihl Jørgensen (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)

Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Vibeke Ulvig Morthorst

John Edgar Hansen

Erhard Schulte Westenberg
(Tryggevælde Provsti)
2019 - 15905 - Tryggevælde Provsti – Møder 28-05-2019, 15:00

