Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

9. Provstiudvalgsmøde - d. 01-09-2020 kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans Andreas Petersen, Keld
Köcher, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: John Edgar Hansen
Klaus Strunge Pedersen deltog i mødet.
Kongsted menighedsråd deltog under punkt 6 og 7.

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden godkendt.
Birgit valgt til ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer .

2 - Referat fra sidst

Underskrives ved næste møde

Til underskrift .
Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde (2020 17246)
Bilag:
Referat for Juni - Provstiudvalgsmøde - 1. udgave

3 - Nyt fra formanden
Orientering om møde med Magleby-Holtug, Lille
Heddinge-Højerup og Havnelev menighedsråd og
præster.
Orientering om tjenestebolig i Ulse.
Sager:
Budget 2021 - Tryggevælde provsti (2020 - 5477)
Magleby-Holtug, Lille Heddinge-Højerup, Havnelevpastoratsråd og samarbejde (2020 - 22228)
Bilag:
Aktdokument, Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2021, Referat fra møde den 12.8

Provsten orienterede om mødet med pastoraterne.
Provsten orienterede om Ulse tjenestebolig.

4 - Stiftsrådet
Nyt fra Stiftsrådet og udvalg v/Keld Køcher

5 - Honorarsatser
v/ Klaus, som har undersøgt honorarsatser for
regnskabsførere og rådsmedlemmer i forskellige
provstier, og fremlægger forslag.

Kort om Himmelske Dage i 2021.
Stiftsrådet har ansat kommunikationsmedarbejder
med arbejdsplads på Stiftskontoret.

PU godkender at honorarsatser fremover reguleres
efter skalatrin 21, stedtillægssats II, og at
honorarsats for regnskabsførere under 8
timer udgår.

Klaus foreslog at
- honorar satser til medlemmer af menighedsrådet,
formand, kontaktperson, kirkeværge i rådet og også
kasserer reguleres årlig efter skalatrin 21,
stedtillægssats II.
- honorar for regnskabsførere udgår da
menighedsrådene som arbejdsgivere aftaler løn med
ansatte regnskabsførere under 8
timer/uge. Ansatte regnskabsførere over 8
timer/uge følger overenskomsten for kordegne.

6 - Kongsted - nyt sognehus

Menighedsråd og arkitekt fremlagde foreløbigt
forslag som drøftedes med provstiudvalget.
Menighedsrådet fremlægger forslag til nyt sognehus Det blev aftalt at menighedsrådet arbejder videre
med økonomisk oversigt.
med projektet og vender tilbage så snart man har
Menighedsrådet ansøger om kr. 14.062,50 fra 5 %
mere klart.
puljen til arkitekthonorar.
Arkitekthonorar bevilliges fra anlægspuljen.
Provstiets indstilling: at arkitekthonorar indgår i den Beløbet refunderes kirkekassen ved fremsendelse af
økonomi fra anlægspuljen som
faktura og bankinfo til provstikontoret.
provstiudvalget bevilliger.
Sager:
Kongsted - Sognehus (2019 - 4616)
Kongsted - Sognehus (2019 - 4616)
Kongsted - Sognehus (2019 - 4616)
Bilag:
Indbydelse til provstiudvalgsmøde, Ansøgning 5%
puljen, Arkitekthonorar menighedshus,
Kvartalsrapport 31072020, Referat 11 aug 20 og
kvartalsrapport, Ansøgning sognehus, VS ang.
sognehus, og præstebolig, F-01, Oversigtsbillede A4,
P-01, Økonomisk vurdering maj 2020

7 - Kongsted - 5 % puljen - præstebolig

Menighedsrådet og provstiudvalget drøftede
rapporten fra DTI og planen for sanering og

Menighedsrådet fremlægger plan for skimmel
sanering og ombygning i præsteboligen. Samt
økonomisk overslag.
Iflg. DTI rapport er boligen angrebet af
skimmelsvamp flere steder.
MR ansøger om kr. 12.656 fra 5 % puljen til
arkitekthonorar.
Provstiets indstilling: at arbejdet igangsættes
umiddelbart. Finansiering afklares, og at
arkitekthonorar indgår i finansiering.
Sager:
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)

ombygning.
Provstiudvalget besluttede at provstiudvalgets
byggesagkyndige arkitekt og kirkeministeriets klimaog energikonsulent kontaktes for at gennemgå
præsteboligen.
Provstisekretær fremsender alle rapporter fra DTI til
arkitekt og klima- og energikonsulent.
Provstiudvalget imødekom ansøgningen om betaling
af faktura fra 5% puljen.
Beløbet refunderes kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

Bilag:
Ansøgning præstebolig, VS Ansøgning 5% puljen,
Fakt. nr. 2063 præsteg. skimmelsvamp,
Kvartalsrapport 31072020, Referat 11 aug 20 og
kvartalsrapport, Skimmelrapport Kongsted
præstegård, Aktdokument, Køkkenforslag 29. juni
2020-Model-2

8 - Kongsted -ansøgning om midler til ny traktor
MR ansøger om kr. 54.750 til ny havetraktor.
Maskinkonsulent John Hansens udtalelse anbefaler
menighedsrådets valg og prisen er i orden.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
54.750 fra anlægspuljen.
Beløbet refunderes kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
med midler fra anlægspuljen.
Sager:
Kongsted - 5% puljen - ansøgning om traktor (2020 23604)
Kongsted - 5% puljen - ansøgning om traktor (2020 23604)
Bilag:
Ansøgning til 5% puljen, Tilbud traktor, Ansøgning
traktor, Kvartalsrapport 31072020, Referat
menighedsrådsmøde 16062020, Traktor, SV
Ansøgning om traktor (STPR F2 1019702)

9 - Endeslev - fældning af træer på kirkegård
Enderslev menighedsråd ansøger om tilladelse at
fælde tre birketræer på kirkegården, og plantere 5

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen under
forudsætning af at kirkegårdskonsulentens
anbefalinger følges.

lindetræer. Arbejdet finansieres af kirkekassens frie
midler.
Kirkegårdskonsulenten kan anbefale at
menighedsrådets ansøgning imødekommes.
provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
under forudsætning at kirkegårdskonsulentens
anbefalinger følges.
Sager:
Endeslev kirkegaard - fældning af træer (2020 19943)
Endeslev kirkegaard - fældning af træer (2020 19943)
Bilag:
VS træer, Endeslev kirkegaard, 27.05.2020-1,
27.05.2020-2, 27.05.2020-3, træer, til
provstiudvalget,2, SV fældning af træer, Endeslev
kirkegaard (STPR F2 966921), 2020-07-26 udtalelse
udskiftning af træer

10 - Ansøgning om midler fra reservepuljen.
Magleby-Holtug menighedsråd ansøger om kr.
161.932 fra 5 % puljen til betaling af lånt personale
fra Lille Heddinge-Højerup.

Provstiudvalget kan imødekomme ansøgningen med
kr. 79.000 fra 5 % puljen som er merforbruget.
Beløbet refunderes kirkekassen ved fremsendelse af
bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Magleby-Holtug - 5 % puljen (2020 - 23846)
Bilag:
Ansøgning om midler fra reservepuljen., Ans. 5% 1,
Ans. 5% 4, Ans. 5% 3, Ans. 5% 5, Ans. 5% 2, Ans. 5%
6, Ans. 5% 7, Ans. 5% 8

11 - Synsprotokol 2020 Enderslev
Synsprotokol til godkendelse.

Provstiets indstilling: godkendes under forudsætning
af budgetmæssig dækning.
Sager:
Synsrapporter 2020 - Stevns kommune Tryggevælde provsti (2020 - 19672)

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Bilag:
Synsprotokol 2020 Enderslev, Enderslev
synsprotokol 2020

12 - Store Tårnby - indvendig kalkning af våbenhus

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
midler fra kalkningspuljen.

Nordstevns pastorat ansøger om midler til indvendig
kalkning af våbenhuset i Store Tårnby kirke.
Indvendig kalkning ligger i kalkningspuljen. Kirken er
kalket udvendig i år, jog i den forbindelse fik
menighedsrådet også tilbud på indvendig kalkning af
våbenhuset. Det er dog ikke dette tilbud som
fremsendes.
Det er en mindre opgave som ikke skal i udbud, og
KH tegnestue er konsulteret og vil føre tilsyn med
opgaven, med betaling efter medgået tid.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
med midler fra kalkningspuljen

Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Store tårnby kirke Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd Kirkebygning (2020 - 23524)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Store tårnby kirke Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd Kirkebygning (2020 - 23534)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Scan0006, VS st.
tårnby

13 - Hellested - kirkegårdsmur
Hellested MR ansøger om kr. 70.000 til
udarbejdelse af projekt til restaurering af kirkemur
vest og nord Hellested kirkegård.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Hellested kirke Hellested Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2020 23942)
Hellested - anlægspuljen - renovering af
kirkegårdsmuren (2020 - 12895)
Bilag:
Opsummering af indberetning, VS Hellested Kirke rapport vedr. kirkegårdsmurene,
200324_Hellested.rap

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
70.000 fra anlægspuljen.
Beløbet refunderes kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

14 - Enderslev PG - Aftale om betaling af forbrug

Provstiudvalget godkender den indgåede aftale, og
aftalen videresendes til stiftet.

Aftale om betaling af forbrug til godkendelse.
Sager:
Enderslev - aftale om betaling for forbrug (2020 23602)
Bilag:
Aktdokument, 24.08.2020

15 - Tureby - Ansøgning til kirkelivspuljen i
Tryggevælde provsti

Provstiudvalget tager orientering til efterretning.

Tureby MR ansøgning til Kirkelivspuljen er
imødekommet med kr. 15.000
Sager:
Tureby - kirkelivspuljen (2020 - 21009)
Tureby - kirkelivspuljen (2020 - 21009)
Bilag:
Re Ansøgning til kirkelivspuljen i Tryggevælde provsti
(STPR F2 980512), Intet emne, Tureby Sogn

16 - Nyt varmeanlæg i Himlingøje Kirke

Provstiudvalget afventer menighedsrådets svar.

Orientering om varmeanlæg i Himlingøje kirke.
Vi afventer menighedsrådets svar til Roskilde stift.
Sager:
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Bilag:
Aktdokument, Fwd Varmeanlæg Himlingøje Kirke,
20191218-fakt. og ordrebekræftelse - PDF-fil fra SAN
Electro Heat, 20200709-Mail fra Henrik Holm
Hansen, Aktdokument, Nyt varmeanlæg i Himlingøje
Kirke, Nyt varmeanlæg i Himlingøje Kirke

17 - Nyt varmeanlæg i Vråby Kirke
Orientering om varmeanlæg i Vråby kirke.
Vi afventer menighedsrådets svar til Roskilde stift.

Provstiudvalget afventer menighedsrådets svar.

Sager:
Vråby kirke - varmeanlæg (2020 - 20893)
Vråby kirke - varmeanlæg (2020 - 20893)
Vråby kirke - varmeanlæg (2020 - 20893)
Vråby kirke - varmeanlæg (2020 - 20893)
Vråby kirke - varmeanlæg (2020 - 20893)
Bilag:
Aktdokument, Fwd,
IMG_20200726_173438_resized_20200726_065441
214,
IMG_20200726_173425_resized_20200726_065441
659,
IMG_20200726_173407_resized_20200726_065441
999,
IMG_20200726_173337_resized_20200726_065442
340,
IMG_20200726_173348_resized_20200726_065442
644,
IMG_20200726_173356_resized_20200726_065442
965,
IMG_20200726_185306_resized_20200726_065443
289, Aktdokument, Nyt varmeanlæg i Vråby Kirke,
Nyt varmeanlæg i Vråby Kirke

18 - Radonsikring af Faxe Præstegård

Provstiudvalget tager til efterretning.

Faxe MR har valgt udbyder til radonsikring af Faxe
præstebolig. Provstiet har godkendt og arbejdet
igangsættes snarest muligt.
Sager:
Faxe - radonsikring -præstebolig (2019 - 34857)
Faxe - radonsikring -præstebolig (2019 - 34857)
Bilag:
VS Radonsikring af Faxe Præstegård, Tilbud 41133,
Tilbud 2792, SV Radon-sikring i Faxe Præstegård

19 - Til provstiudvalgene i Roskilde Stift: Invitation
til stiftsrådets møde med provstiudvalgene 1.
oktober 2020
Stiftsrådet inviterer 3-4 medlemmer fra
provstiudvalget til møde den 1. oktober.
Sager:
ROS - Stiftsrådet (2017-2021) - møde med
provstiudvalgene 1. oktober 2020 - AFLYST (2019 36919)

Birgit, Annette, provst deltager.

Bilag:
Aktdokument, Til provstiudvalgene i Roskilde Stift
Invitation til stiftsrådets møde med provstiudvalgene
1. oktober 2020, Aktbilag, id nr 647267: Samlet notat
med renskrevne noter fra samtalerunder 2. oktober
2019

20 - Strøby - forsikringssum

Provstiudvalget afventer svar fra forsikringsenheden
via biskoppen.

Byggeudvalget for kontorhus i Strøby ønsker møde
med provstiudvalget om igangsættelse af projektet,
for ikke at miste beløb fra forsikringssum.

Sager:
Strøby - møde med PU februar 2020 (2020 - 8962)
Strøby - møde med PU februar 2020 (2020 - 8962)
Strøby - møde med PU februar 2020 (2020 - 8962)
Bilag:
Referat fra møde PU - byggeudvalget feb. 2020, VS
Bekymringer i Nordstevns, VS Elses hus

21 - Strøby kirke - besigtigelse af tag

Taget til efterretning.

Notat fra Nationalmuseets besigtigelse af taget på
Strøby kirke.
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning vedr. sokkelreparation - juni
2020 (2020 - 18687)
Strøby - kirkens tag (2020 - 21681)
Bilag:
vedr. besigtigelse af tag, SV Referat fra møde ved
Strøby kirke 12.6 - vdr. tagværket, Strøby Kirke^J
besigtigelse af tagværk 25.06.20

22 - FN-SSJ-04-2020 ny præstebolig til Sdr. Dalby
Kirke, Sneholmgårdsvej 11, 4690 Haslev

Provstiet har modtaget svar at der ikke er
indkommet anke over Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har godkendt opførelse af ny
præstebolig.
Klage over afgørelsen var 15. august, og vi afventer
svar fra Nævnenes hus.

Menighedsrådet skal omgående afslutte salget af
Sneholmgårdsvej så at handelen kan effektueres.
Menighedsrådet igangsætter omgående byggeri af
ny præstebolig.

Sager:
Sdr Dalby - ny præstebolig bygges (2020 - 21590)

Sdr Dalby - ny præstebolig bygges (2020 - 21590)
Bilag:
FN-SSJ-04-2020 ny præstebolig til Sdr. Dalby Kirke,
Sneholmgårdsvej 11, 4690 Haslev, FN-SSJ-04-2020 ny
præstebolig til Sdr. Dalby Kirke, Sneholmgårdsvej 11,
4690 Haslev, afgørelse præstebolig-246485.0.1

23 - Likviditetslån - Kongsted

Taget til efterretning.

Provsten har bevilliget Kongsted MR et
likviditetselån fra 5% puljen på kr.
130.000. Lånet tilbagebetales inden udgangen af
2020.
Sager:
Kongsted - likviditetslån fra 5 % puljen (2020 - 22748)
Kongsted - likviditetslån fra 5 % puljen (2020 - 22748)
Bilag:
VS Likviditetslån - Kongsted, Brev om likviditetslån

24 - Havnelev - Ansøgning (byggeag) via
selvbetjening

Taget til efterretning.

Havnelev MR ansøgte om kr. 36.500 fra
anlægspuljen til maling af træværk, graverhus samt
udskiftning af låge til materialeplads.
Provst Anna Kluge Hellberg bevilligede beløbet i
provstens feriefravær.

Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Havnelev Kirke Havnelev Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2020 - 20587)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Havnelev Kirke Havnelev Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2020 - 20587)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Tilbud tømmer, Tilbud
Maler, MR.Møde 27-06-2020 side 2, MR.Møde 2706-2020 side 1, Aktdokument

25 - Til Strøby-Valløby-St. Tårnby MR: Afgørelse
vedr. sokkelreparationer mm - Strøby Kirke
Stiftets afgørelse vedr. sokkelreparationer på Strøby

Taget til efterretning

kirke.
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning vedr. sokkelreparation - juni
2020 (2020 - 18687)
Strøby Kirke - ansøgning vedr. sokkelreparation - juni
2020 (2020 - 18687)
Bilag:
Aktdokument, Til Strøby-Valløby-St. Tårnby MR
Afgørelse vedr. sokkelreparationer - Strøby Kirke,
Aktbilag, id nr 986567: Fra Nationalmuseet Udtalelse
modtaget vedrørende Strøby Kirke - reparation af
sokler, Aktbilag, id nr 1000133: Fra kgl.
bygningsinspektør, Gitta Hammer Udtalelse
modtaget, Strøby Kirke - prøvegravning i kirken

26 - Til Sønder Dalby MR: Bekræfter modtagelsen af Provstiudvalget tager til efterretning.
revideret projekt til handicaptoilet - Sønder Dalby
Sdr. Dalby har indsendt projekt med ændringer til
stiftet.
Sager:
Sønder Dalby - indretning af handicaptoilet v/ kirken
(2019 - 36076)
Bilag:
Aktdokument, Til Sønder Dalby MR Bekræfter
modtagelsen af revideret projekt til handicaptoilet Sønder Dalby

28 - Evt.
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Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Gitte Pihl Jørgensen (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Hans Andreas Petersen

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)

Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)

Vibeke Ulvig Morthorst

Erhard Schulte Westenberg
(Tryggevælde Provsti)
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