Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Februar 2020 - d. 25-02-2020 kl. 15:00 til 19:00
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen, Keld Köcher, Morten Vive,
Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: Gitte Pihl Jørgensen, John Edgar Hansen
Punkt 4. Jesper Herbert Nielsen deltog fra kl. 17
Byggeudvalget ved Strøby kirke deltog fra kl. 18.

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer
Dagsorden til godkendelse
Valg af ordstyrer

Anette Seifert valgt til ordstyrer.
Dagsorden godkendt med:
-tilføjelse af punkt 18 og 19 ansøgninger
fra Havnelev og Lille Heddinge-Højerup
-punkt 7. ændres til lukket punkt.
- tilføjelse af punkt 20 som lukket punkt.

2 - Referat fra sidst

Referat underskrevet.

Referat fra sidst til underskrift.

3 - Nyt fra formanden

Orientering fra provsten om forhold i pastorater, og
præsteboliger.
Mødet med PU og præster den 4. marts er udsat.

4 - Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR: Godkendt
sikring af inventar og bemærkninger om kirkens
klima

Jesper Herbert Nielsen redegjorde for status på
projektet, og besvarede opklarende spørgsmål.

Strøby kirkes byggeudvalg, - Susanne Mejborn, Jane
Menighedsrådet skal fremsende plan for afdækning, Nielsen, Kirstine Arndt deltog fra kl. 18-19.
udgravning og rengøring til godkendelse i stiftet.
Arkitekt Jesper Herbert Nielsen deltager i mødet til
at informere og besvare spørgsmål
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
ROS - Kirke - Strøby - prøvegravning i kirken september 2019 (2019 - 29369)

Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
ROS - Kirke - Strøby - prøvegravning i kirken september 2019 (2019 - 29369)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
Tryggevælde Provsti - ansøgning om støvafdækning
af inventar - 18.12.2019, Til Støby-Valløby-St. Tårnby
MR Godkendt sikring af inventar og bemærkninger
om kirkens klima, Aktbilag, id nr 792109: Fra
Nationalmuseet Modtaget udtalelse - Strøby Kirke,
afdækning af inventar, SV Til Støby-Valløby-St.
Tårnby MR Godkendt sikring af inventar og
bemærkninger om kirkens klima (STPR F2 794833),
SV Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR Godkendt sikring
af inventar og bemærkninger om kirkens klima (STPR
F2 794833), SV Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR
Godkendt sikring af inventar og bemærkninger om
kirkens klima (STPR F2 794833), SV Til Støby-ValløbySt. Tårnby MR Godkendt sikring af inventar og
bemærkninger om kirkens klima (STPR F2 794833),
SV Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR Godkendt sikring
af inventar og bemærkninger om kirkens klima (STPR
F2 794833), SV Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR
Godkendt sikring af inventar og bemærkninger om
kirkens klima (STPR F2 794833), SV Strøby Kirke,
Stevns - ansøgning om afdækning af inventar ved
prøvegravning, SV Til Støby-Valløby-St. Tårnby MR
Godkendt sikring af inventar og bemærkninger om
kirkens klima (STPR F2 794833), Roskilde Stift - svar
på afgørelse af 12.02.2020, Re Strøby Kirke ledningsarbejder på kirkegården, SV Strøby Kirke ledningsarbejder på kirkegården, Roskilde Stift - svar
på afgørelse af 12.02.2020, Aktdokument,
Aktdokument

5 - Store Heddinge - ansøgning til anlægspulje varmstyring
Store Heddinge MR ansøger Anlægspuljen om kr.
106.616 til opdatering af varmestyring i kirken.
Stiftet har godkendt projektet under forudsætning af
at provstiudvalget godkender finansiering.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
da nuværende varmestyring er delvis defekt og uden
sikkerhedsanordning

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
106.616 fra anlægspuljen.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.

Sager:
Store Heddinge - kirkens varmestyring anlægspuljen i Stevns (2020 - 3958)
Store Heddinge - kirkens varmestyring anlægspuljen i Stevns (2020 - 3958)
Bilag:
Ansøgningsskema til anlægspuljen i Stevns
opdatering af varmestyring af kirken. November
2019, Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_
Opdatering af varmestyring af kirken. November
2019, 2019A18-01Varmeanlæg, Picture (Device
Independent Bitmap), Til Store Heddinge MR.
Godkendt ny varmestyring i Sankt Katharina Kirke,
Aktdokument, Aktbilag, id nr 788070: Fra varme-,
energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen
Udtalelse om opdatering af varmestyring - Sankt
Katharina Kirke

6 - Store Heddinge - ansøgninng til anlægspulje automatisk døråbner i kirken

Automatisk lås på kirkedør skal godkendes i stiftet.

Ansøgning om lås på kirkedør videresendes til
godkendelse i stiftet.
Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgning
om midler til arbejdet. Kirkekassen finansierer
selv arbejdet.

Store Heddinge MR ansøger anlægspuljen om kr.
44.712 til automatisk åbning og lås af kirkedør og dør
til off. toilet ved kirkekontoret.
Arbejdet udføres nu af kirketjeneren.
Automatisk lås på kirkedør skal godkendes i stiftet.
Provstiets indstilling: arbejdet bør kunne udføres af
kirkekassens drift.

Sager:
Store Heddinge - Anlægspuljen - Etablering af
automatisk døråbner i kirken (2020 - 5124)
Bilag:
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_
Etablering af automatisk døråbner i kirken. Februar
2020., Aktdokument, Tilbud_860_Profil Låse,
Tilbud_862_Profil Låse, Tilbud fra Schrøder, kirkedør,
toilet

8 - Til Tryggevælde Provstiudvalg: Udtalelse
udbedes om udbetaling af arv
Stiftet har fremsendt ansøgning til provstiudvalgets

Provstiudvalget kan ikke anbefale at ansøgningen
imødekommes, da alle faktura er refunderet eller
betalt af andre midler , og bør derfor ikke også
udbetales af arven.

udtalelse. På vegne af Teestrup MR har
regnskabsføreren ansøgt stiftet om at få udbetalt
midler af arven. kr. 131.897.
Teestrup kirke blev i foråret 2017 kalket indvendig og
kalkmalerierne blev renoveret til iflg. regnskab 2017
kr. 820.802
Kalkningspuljen betalte kr. 604.587. MR fik i 2016 kr.
50.000 i ligning til renovering af kalkmalerier.
Resterende fakturabeløb kr. 166.215 er betalt af
kirkekassens frie midler.
Provstiets indstilling: Alle faktura er refunderet eller
betalt af andre midler i 2017, og bør derfor ikke også
udbetales af arven.

Sager:
Teestrup kirke - udbetaling af arv til indvendig
istandsættelse (2020 - 2892)
Teestrup kirke - udbetaling af arv til indvendig
istandsættelse (2020 - 2892)
Teestrup kirke - udbetaling af arv til indvendig
istandsættelse (2020 - 2892)
Teestrup kirke - udbetaling af arv til indvendig
istandsættelse (2020 - 2892)
Bilag:
Arven efter Elmer Sørensen, SIneo
224e19092606310, Arven efter Elmer Sørensen,
Arven efter Elmer Sørensen, SIneo
224e19092606310, SIneo 224e19092606310, VS Brev
til Tryggevælde provstiudvalg og Roskilde
Stiftskontor, SIneo 224e20021110180

9 - Udbud Hellested kirke kalkning
Kalkning af Hellested kirke er sendt i udbud.
Provstiet har aftalt med rådgiver at vi i år prøver at
entreprenør tilbageholder 10%, som først faktureres
efter godkendt 1-års syn. Indtil nu har vi haft
bankgaranti på 10%, udbetalt 8 % efter godkendt 1
års syn og de sidste 2 % efter 3-års syn.
Sager:
Kalkning 2020 - Stevns kommune - Tryggevælde
provsti (2020 - 6145)
Bilag:
VS Udbud Hellested kirke kalkning,

Provstiudvalget godkender ordningen.

Arbejdsbeskrivelse Hellested Kirke, Tilbudsliste
Hellested Kirke, Udbudsbrev Hellested Kirke Kim
Skovgaard, Udbudsbrev Hellested Kirke Ths.
Jørgensen

10 - Sønder Dalby - Ansøgning til 5% puljen ukrudtsbrænder

5 % midler bruges til uforudsete udgifter,
og provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.

Sønder Dalby MR ansøger 5 % puljen om kr.
17.112.50 til ny ukrudtsbrænder på hjul. Tilbud
vedlagt.
Provstiets indstilling: 5% puljen er primært
forbeholdt uforudsete udgifter. En ny
ukrudtsbrænder skal kunne finansieres af
kirkekassens drift.
Sager:
Sønder Dalby - Ansøgning til 5% puljen - rampe til
katafalk (2020 - 6039)
Bilag:
Scan0098, Aktdokument

11 - Sønder Dalby - Ansøgning fra 5% puljen - rampe 5 % midler bruges til uforudsete udgifter,
til katafalk
og provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.
Sønder Dalby MR ansøger 5 % puljen om kr. 7.987,50
til en rampe til katafalk. Tilbud vedlagt.
Provstiets indstilling: 5% puljen er primært
forbeholdt uforudsete udgifter. Et indkøb af denne
størrelse skal kunne finansieres af kirkekassens drift.
Sager:
Sønder Dalby - ansøgning til 5 % puljen ukrudtsbrænder (2020 - 6040)
Bilag:
Ansøgning fra 5% puljen, Scan0099

12 - Sønder Dalby ny præstegård
Status på processen i Fredningsnævnet ang. byggeri
af ny præstebolig.
Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:

Taget til efterretning.

VS Dalby præstegård

13 - Fællesmøde i Smerup-Spjellerup-Vemmetofte - Drøftet og taget til efterretning.
Hellested
Provst og provstisekretær deltog i pastoratets
fællesmøde den 10.2. Referat vedlagt.

Sager:
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Fællesmøder (2019 - 38916)
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Fællesmøder (2019 - 38916)
Hellsted-Smerup-Spjellerup-VemmetofteAnlægspujer -Ansøgning til projektering (2019 7339)
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Fællesmøder (2019 - 38916)
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Fællesmøder (2019 - 38916)
Bilag:
referat fra fællesmøde 10.2.2020, VS Til orientering,
Delreferat fra møde Maj - Provstiudvalgsmøde,
Delreferat fra møde 26. februar, Faxe sognehus,
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument,
Aktdokument

14 - Formandsmøde 2020 - Tryggevælde provsti

Drøftet og taget til efterretning.

Formandsmøde 2020
Sager:
Formandsmøde 2020 (2020 - 5843)
Bilag:
Indbydelse 260220, Aktdokument

15 - Radonmåling Spjellerup præstegård
TIl orientering: Radonmålingen i Spjellerup
præstebolig giver ikke anledning til yderligere.
Sager:
Tryggevælde provsti -Radonmåling (2018 - 29748)
Bilag:
Radonmåling Spjellerup præstegård, Rapport 405076
- Præstestien 2

Taget til efterretning.

16 - Nyhedsbrev fra byggegruppen - februar 2020

Taget til efterretning.

Til orientering
Foråret 2020 udrulles endnu en IT-løsning, denne
gang en ny måde for menighedsrådene at sende
ansøgninger til byggesager til provsti og stift.
Provstisekretær skal på kursus i byggesagsflow den
4. marts i Roskilde stift.
Vedhæftet er også info om ny standardaftale og
vejledning for rådgivningsaftaler med arkitekter og
bygherrerådgiver.

Sager:
Nyhedsbrev fra byggegruppen - februar 2020 (2020 5106)
Bilag:
rådgivning og bistand, Nyhedsbrev fra byggegruppen
- februar 2020

17 - VALG 2020 - Orienteringsmøde den 12. maj
Taget til efterretning.
Til orientering
Sager:
VALG 2020 - Orienteringsmøde den 12. maj Tryggevælde provsti (2020 - 5980)
Bilag:
VALG 2020 - Orienteringsmøde den 12. maj

18 - Havnelev - Likviditetslån

Provstiudvalget godkender likviditetslån kr. 40.000
fra 5 % puljen, som betales tilbage inden 31.12.2020

Havnelev ansøger om kr. 40.000 i likviditetslån fra 5
% puljen Stevns.
Sager:
Havnelev - 5 % puljen - likviditetslån (2020 - 6879)
Bilag:
Aktdokument, TRYGGEVÆLDE PROVSTI

19 - Lille Heddinge -Højerup - lån
Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om kr. 50.000 i
likviditetslån fra 5 % puljen Stevns.

Keld Køcher forlod mødet under behandling af
ansøgningen.
Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.

50.000 fra 5 % puljen for Stevns.
Sager:
Lille Heddinge - Højerup - Likviditetslån (2020 - 7365)
Bilag:
Aktdokument

21 - Evt.
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Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Hans Andreas Petersen

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)

Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)

Vibeke Ulvig Morthorst

Erhard Schulte Westenberg
(Tryggevælde Provsti)
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