Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Marts PU-møde - d. 27-03-2019 kl. 15:00 til 19:00
Deltagere: Erhard Schulte Westenberg, Morten Vive, Keld Köcher, Hans Andreas Petersen, Birgit Bentsen
Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Anette Seifert, Vibeke Ulvig Morthorst, John Edgar Hansen
Anette Seifert deltog fra kl. 16.30 (fra punkt 10)
Morten Vive forlod mødet kl. 17.15 (efter punkt 13.)

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
John Hansen valgt til ordstyrer.

Dagsorden godkendes.
Ordstyrer vælges.

2 - Referat

Referat underskrevet

Referat underskrives

3 - Visionsmøder hos menighedsrådene

Per gennemgik og drøftede oplægget med PU.

Per gennemgår oplæg til visionsmøder med
menighedsrådene.
PU-medlemmer kan notere hvor og hvilke møder
man har mulighed at deltage i.
Sager:
Visionsmøder (2019 - 10908)
Bilag:
Aktdokument, rådmøder datoer til PU

4 - Ansøgning 5% puljen
Kongsted MR ansøger om kr. 110.551,75 fra 5 %
puljen til dækning af faktura ifm. skimmel i
præstebolig.
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes.
Sager:
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)

PU bevilliger et likviditetslån på kr. 110.551,75 fra 5
% puljen, da det er en forsikringssag.
MR bedes informere provstiet status på sagen.
Beløbet tilbagebetales så snart MR har fået udbetalt
midler fra Forsikringsenheden, eller senest
31.12.2019

Bilag:
VS Ansøgning 5% puljen, Fakt. nr. 2063 præsteg.
skimmelsvamp

5 - ansøgning om nye borde

John Hansen forlod mødet under behandlingen.

Strøby-Valløby-St. Tårnby MR ansøger om midler fra Provstiudvalget besluttede at MR kan bruge af de
5 % puljen til indkøb af 18 nye sammenklappelige
frie midler til indkøbet. PU opfordrer til at MR sælger
borde til Kirkeladen. MR har indhentet to tilbud 1. ) de gamle borde.
kr. 88.956 og 2.) kr. 63.144. MR ønsker at bruge
tilbud 1. til kr. 88.956 inkl. moms.

Provstiets indstilling: At såfremt ansøgningen
imødekommes kan MR vælge det ønskede tilbud.
Sager:
Strøby - 5 % puljen -ny borde (2019 - 10911)
Bilag:
ansøgning om nye borde, bord tilbud, Ansøgning om
nye borde januar 2019 (002) (002),
ansoegningsskema_til_reservepulje_-_Kopi, Tilbud
holmris

6 - Forpagtninger

Jeres spørgsmål består af to dele; 1.
forpagtningsindtægt af jord og 2. lejeindtægt af
Spørgsmål til PU fra Smerup-Spjellerup vedr. evt. salg ejendomme med vedligeholdelse af ejendom.
af jord og ejendomme.
Angående jord så er PU holdning at jord kan sælges
fra hvis og når menighedsrådene har et godt men
Sager:
kostbart projekt.
Smerup-Spjellerup - spørgsmål til PU om salg (2019 - Ejendomme, f eks udlejningsejendomme,
10853)
bør menighedsrådene sælge fra.
Smerup-Spjellerup - spørgsmål til PU om salg (2019 10853)
Angående om salg vil blive udlignet af yderligere
ligning, så tager provstiudvalget stilling til dette ved
Bilag:
den konkrete projekt. Eventuel mindre nettoindtægt
VS Forpagtninger, forpagtninger r2017
indgår i provstiudvalgets overvejelser ved tildeling af
ligningsmidler.

7 - Ansøgning til Puljen til kirkeliv
Vemmetofte MR ansøger om kr. 13.000 fra
Kirkelivspuljen. Beløbet skal dække honorar og
udgifter ved arrangement med Povl Dissing den 26.2.

PU afviser ansøgningen da kriterierne forudsætter
samarbejde med flere pastorater, og der skal søges
inden arrangementet holdes.

Sager:
Hellested- Smerup-Spjellerup-Vemmetofte pastoratKirkelivspuljen (2019 - 10851)
Bilag:
Ansøgning til Puljen til kirkeliv

8 - Til Lyderslev-Frøslev MR: Nyt tag på Lyderslev
Kirkes våbenhus principgodkendt
Stiftet har godkendt MR ansøgning om nyt tag på
Lyderslev kirkes våbenhus.
MR er ved at indhente tilbud som fremsendes
snarest, og hermed ansøgning om finansiering fra
anlægspuljen.

MR har fremsendt ny finansiering kr. 856.250.
PU imødekommer ansøgningen med kr. 856.250 fra
anlægspuljen for Stevns.
Beløb udbetales ved fremsendelse af faktura til
provstiet.

Provstiets indstilling: At ansøgningen om finansiering
fra anlægspuljen imødekommes
Sager:
Lyderslev kirke - anlægspuljen - våbenhus (2019 3517)
Lyderslev kirke - anlægspuljen - våbenhus (2019 3517)
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,
Aktdokument, Delreferat fra møde 26. februar, Faxe
sognehus, Lyderslev våbenhus, Lyderslev kirke,
prisoverslag tag våbenhus

9 - frigivelse af legater
Hellested MR ansøger om frigivelse af to legater som
hver er under kr. 1.000. Såfremt ansøgningen
imødekommes vil MR bruge beløbet på renovering
af utæt dåbskande.
Provstiets indstilling: At ansøgningen
imødekommes.
Sager:
Hellested - frigivelse af legater (2019 - 10913)

PU imødekommer ansøgningen.

Bilag:
frigivelse af legater

10 - Strøby - Om ansøgning til
kirkeistandsættelsespulje 2019

John Hansen forlod mødet under behandlingen.

Provstiudvalget har behandlet klagen og afviser den,
Strøby-Valløby-St. Tårnby MR har fremsendt klage til og der henvises til provstens svar til Roskilde Stift af
biskop og provst.
den 21. marts 2019.
Sager:
Strøby -Om ansøgning til kirkeistandsættelsespulje
2019 (2019 - 9569)
Strøby -Om ansøgning til kirkeistandsættelsespulje
2019 (2019 - 9569)
Strøby -Om ansøgning til kirkeistandsættelsespulje
2019 (2019 - 9569)
Bilag:
VS Om ansøgning til kirkeistandsættelsespulje 2019,
Brev Til Provst og Biskop vedr. ansøgning til pulje 8.
marts 2019, Aktdokument, Aktbilag, id nr 410708:
Strøby - Om ansøgning til kirkeistandsættelsespulje
2019, 20190312091053, Strøby Kirke - Ansøgning til
kirkeistandsættelsesordningen

11 - VS: Ansøgning "reparationsprojekt - udvendigt - Provstiudvalget tager oversigten til efterretning. En
kirke" Sankt Katharina Kirke
række af de anførte opgaver er løbende
vedligeholdelse som skal afholdes fra driftsrammen,
Store Heddinge MR ansøger om tilladelse til diverse og kan ikke bevilliges fra anlægspuljen.
både drift og anlægsopgaver på kirken, kapel,
Provstiudvalget beder provstiets byggesagkyndige
tiendelade. Arbejderne skal godkendes af stiftet.
arkitekt gennemgå listen sammen med
iflg. fremsendte økonomiske oversigt "Projekt
menighedsrådet og kirkeværge.
Udvendig vedligeholdelse" vil arbejderne koste kr. Provstiudvalget vil herefter invitere menighedsrådet
283.068 inkl. moms.
for en gennemgang.
MR ansøger anlægspuljen om beløbet.

Sager:
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)

Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Bilag:
foto kirke, kapel tiendelade, Reparationer. Sankt
Katharina Kirke. Uddybende., VS Ansøgning
reparationsprojekt - udvendigt - kirke Sankt
Katharina Kirke, Udvendig vedligeholdelse. Til
provstiet. Uddybende. 18. marts 2019..docx, oversigt

12 - St. H - præstebolig garage
Store Heddinge MR ansøger anlægspuljen om kr.
49.900 til følgende i og ved præstens bolig: kr.
49.900 til opretning af belægning i præsteboligens
vognport. Kr. 4.320 til reparation af trappetrin,
4.320. kr. 2.100 reparation af fuger ved dør til konf.
stue; I alt kr. 70.400 inkl. moms.

Provstiudvalget udbeder sig et projekt til opretning
af belægning i vognporten. Herefter vil
provstiudvalget tage stilling til projektet.
Øvrige opgaver er løbende vedligeholdelse som skal
afholdes fra driftsrammen, og kan ikke bevilliges fra
anlægspuljen.

Sager:
Store Heddinge - diverse arbejder på kirkenanlægspuljen (2019 - 10873)
Bilag:
Aktdokument, St. H - præstebolig garage

13 - VS: Ansøgning om tilladelse til flytning af
gravsten på Hellested Kirkegård.

Provstiudvalget overdrager opgaven til provstens
afgørelse.

Hellested MR ansøger om tilladelse til at flytte
gravminder til lapidarium.

Sager:
Hellested - kirkegård (2019 - 7134)
Bilag:
VS Ansøgning om tilladelse til flytning af gravsten på
Hellested Kirkegård.

14 - Foreløbige driftrammer for 2020
Provstiudvalget fastsætter foreløbig driftramme for
kirkekassernes budget 2020.
Provstiet udmelder foreløbige driftrammer fra

Provstiudvalgets udmelding af
foreløbige driftsrammer for Faxe og
Stevns ligningsområder er fastholdelse
af godkendte driftsrammer for 2019,
efter at renteudgifter og
engangsbevillinger er fratrukket.

budgetstøttesystemet 1. april.
Budget afleveres i Økonomiportalen 1. juni.
Udmelding foregående år
2016: + 2 %
2017: Stevns -2%
Faxe - fastholdelse af godkendt driftramme fra
2016
2018: Fastholdelse af godkendt driftramme fra 2017
2019: Fastholdelse af godkendt driftramme fra 2018.

Provstiet udmelder foreløbige driftsrammer i
budgetstøttesystemet 1. april.
Frist for aflevering af budget 2020 i
Økonomiportalen er den 1. juni.
Angående den ny ferielov som træder i
kraft 2020, så har Kirkeministeriet
udsendt et notat om ferieaftalens
mulige betydning for folkekirkens
lokale kasser. Ferieaftalen for den
offentlige sektor forventes på plads
inden den 1. juli 2019
Provstiudvalget anbefaler at kirkekasserne i
Tryggevælde provsti indbetaler feriepengene
i 2020 til Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler.
Provstiudvalget følger Kirkeministeriets råd
og tilbageholder en omprioriterings pulje til
de menighedsråd som ikke har mulighed at
finansiere indbetalingen af feriepenge, af
kirkekassens frie midler.
Provstiet udsender informationsbrev til
alle menighedsråd og regnskabsførere.

15 - VS: istandsættelse af Lille Heddinge præstegård Keld Køcher forlod mødet under behandlingen.
Lille Heddinge-Højerup-Havnelev MR ansøger om kr.
1.115.329 fra 5 % puljen til renovering af
præsteboligen. Præsteboligen ønskes klar til ny
præst 1. juli
Til udbygning af redskabsskur til kirkegårdens
maskiner ansøges om kr. 253.950, evt. fra
anlægspuljen.

Provstiudvalget besluttede at bevillige kr. 1.115.329
fra 5 % puljen for Stevns ligningsområde, til
renovering af præsteboligen, og opfordrer til at
eksisterende vinduer bevares og renoveres.
Provstiudvalget imødekommer ansøgningen kr.
253.950 til redskabsskur fra anlægspuljen.

Provstiet udbetaler beløb efter fremsendelse af
Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes fakturaer for udført arbejde.
med kr. 1.115.329 fra 5 % puljen, og at kr. 253.950
imødekommes fra anlægspuljen Stevns.
Sager:
Lille Heddinge - 5 % puljen - istandsættelse af
præstebolig (2019 - 10930)
Bilag:
VS istandsættelse af Lille Heddinge præstegård,
redskabsskur graver, præsteg.el, præsteg.maler,
præsteg. tømrer

16 - PUK Regnskab 2018

Provstiudvalget godkendte provstiudvalgskassens

regnskab for 2018.
Provstiudvalgskassens regnskab 2018 til godkendelse Regnskabet er afleveret i Økonomiportalen: -27-032019 18:12 Sager:
PUK Regnskab 2018 (2019 - 10932)
Bilag:
Aktdokument, PUK Regnskab 2018

17 - Ansøgning om dækning af selvrisiko
Bråby kirke har haft indbrud og stole, nøgler er
stjålet og bla.et vindue er ødelagt.
MR ansøger om selvrisiko kr. 15.000 fra 5 % puljen .

PU imødekommer ansøgningen på kr. 15.000 fra 5 %
puljen for Faxe ligningsområde.
MR bedes fremsende bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: At ansøgningen imødekommes
fra 5 % puljen.
Sager:
Bråby - indbrud i kirken - forsikring (2019 - 10931)
Bilag:
VS Ansøgning om dækning af selvrisiko, Til
Tryggevælde Provsti

18 - ansøgning om gravetilladelse ved Strøby Kirke

Taget til efterretning

Til orientering
Ansøgning om prøvegravning er godkendt.
Sager:
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder (2018 - 10323)
Strøby kirke - renovering - skimmelsvamp udvendige arbejder (2018 - 10323)
ROS Kirke - Strøby - udvendige arbejder - januar 2019
(2019 - 3241)
Bilag:
Vedr. Strøby Kirke, VS ansøgning om gravetilladelse
ved Strøby Kirke, Prøvegravning omkring kirken 04.03.2019, Roskilde Stiftsøvrighed - ansøgning om
prøvegravning omkring kirken - 05.03.2019, SV Til
Strøby-Valløby-St. Tårnby Sognes Menighedsråd
Godkendt prøvegravninger ved Strøby Kirke - nu
med bilag (STPR F2 411673)

19 - Udskiftning af låger i kirkegårdsmur. Sankt
Katharina Kirke

Taget til efterretning.

Til orientering.
Store Heddinge MR ansøger om tilladelse at
udskrifte kirkegårdslåger. Tegning er videresendt til
godkendelse i stiftet.
PU har ikke taget stilling til finansieringen.

Sager:
Store Heddinge - nye kirkegårdslåger (2019 - 10071)
ROS - Kirke - Store Heddinge (Sankt Katharina) - nye
kirkegårdslåger (2019 - 10171)
Bilag:
Udskiftning af låger i kirkegårdsmur. Sankt Katharina
Kirke,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 (2) Porte. Kirkeplads. 5. marts 2019, låber 4, låger
1, låger 2, låger 3, låger 5, låger 6, låger 7, Tilbud
151565, Til Store Heddinge MR Modtagelsen af
ansøgning bekræftes, Store Heddinge, udskiftning af
låger

20 - Til Store Heddinge MR: Godkender at der
Taget til efterretning, og PU understreger at der vil
arbejdes videre med restaurering og rekonstruktion ikke blive bevilliget ligningsmidler til istandsættelsen.
af historisk orgel
Til orientering.
Sager:
Kirke - Store Heddinge (Skt. Katharina)- restaurering
af historisk orgel (2018 - 20995)
Bilag:
Aktdokument, Til Store Heddinge MR Godkendte
restaurering og rekonstruktion af historisk orgel,
Aktbilag, id nr 305475: Fra kgl. byningsinspektør
Udtalelse om Store Heddinge Kirke, orgel, Aktbilag,
id nr 402640: Fra Nationalmuseet Udtalelse om Store
Heddinge Sankt Katharina kirke, restaurering og
rekonstruktion af orgel fra 1877, Restaurering af
orgel i St. Heddinge kirke 5.1.2019-1

21 - Til mødedeltagere: Referat af møde 4. februar
2019
Til orientering.
Referat fra møde 4.2 i Strøby med MR, biskop og
provst.
Sager:

Taget til efterretning

ROS Kirke - Strøby - udvendige arbejder - januar 2019
(2019 - 3241)
Bilag:
Aktdokument, Møde i Strøby 4. februar 2019

23 - Ansøgning om del i pulje til fremme af
samarbejde over sognegrænser

Anette Seifert, Hans Pedersen og John Hansen forlod
mødet under behandling.

Præsterne i Strøby-Valløby-St. Tårnby, HårlevVarpelev og Enderslev-Himlingøje-Vråby holder
fælles studiekreds om Grundtvig. Præsterne ansøger
om kr. 25.000 til betaling av bus til udflugt med
studiekredsen, samt kr. 25.000 til
afslutningsforedrag med foredragsholdere.
Ialt kr. 50.000 ansøges fra Kirkelivspuljen.

PU bevilliger kr. 25.000 til støtte til foredragsrækken
fra Kirkelivspuljen.
Beløb udbetales ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstikontoret.

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

24 - Godkendelse af udviklingsplan for Hellested
kirkegård

Provstiudvalget er enige i kirkegårdskonsulentens
anbefalinger, og besluttede at inden planen kan
godkendes skal menighedsrådet udarbejde en
Hellested MR har fremsendt udviklingsplan for
gravstedsprognose. Vandløb fjernes fra planen.
Hellested kirkegård. Planen er sendt til udtalelse hos MR kan arbejde videre med adgangsforhold til
kirkegårdskonsulenten.
kirkedør, og blomsterplads til fællesgrav flyttes.
Kirkegårdskonsulenten påpeger at det er vigtigt at
der udarbejdes en beregnet gravstedsprognose for
fremtidig behov af gravsteder. Dette er ikke gjort og
bør gøres inden der planlægges udvidelse af
gravsteder.
Det anbefales at arbejde videre med adgangsforhold
til kirkedør.
Vandløb anbefales ikke, ud fra kulturarv og fremtidig
driftsopgave.
Blomsterplads til fællesgrav anbefales flyttet.
Sager:
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Bilag:
Godkendelse af udviklingsplan for Hellested

kirkegård, Rapport.19.12.2018, VS Hellested
kirkegård - udtalelse, Hellested kirkegård, 22.03.2019
udtalelse vedr. udviklingsplan

25 - Evt.
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