Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Januar 2020 - Provstiudvalgsmøde - d. 28-01-2020 kl. 15:00 til 18:00
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans Andreas Petersen, Keld
Köcher, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst, Gitte Pihl Jørgensen, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: John Edgar Hansen
Arne Jørgensen fra Faxe MR og Brian Hansen fra KH Tegnestue deltager under punkt 4 og 5.

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt.
Keld valgt som ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Vi starter med punkt 5 og 4.

2 - Referat

Referat underskrevet.

Referat fra sidste møde underskrives.

3 - Nyt fra formanden
Info faktura supervision
Gert Larsen, formand for Magleby-Holtug MR, blev
bisat torsdag 23.1

Sdr. Dalby gamle præstebolig er til salg, og salg er
betinget af Fredningsnævnets dispensation fra
Exnerfredning til ny bolig.

Sager:
Nyt fra provsten til PU (2020 - 2584)
Bilag:
Nyt fra provsten til PU, Sup-øko 2019, provstegruppe

4 - Etablering af nyt mødelokale på 1. sal i Faxe
Sognehus

Arne Jørgensen suppleret af Brian Hansen fremlagde
forslag og muligheder og forlod herefter mødet

Faxe MR deltager.
Udsat fra sidste møde

Morten Vive forlod mødet under behandling.

Sager:
Faxe - mødelokale i Faxe sognehus - anlægspuljen
(2019 - 33642)
Faxe - mødelokale i Faxe sognehus - anlægspuljen
(2019 - 33642)
Faxe - mødelokale i Faxe sognehus - anlægspuljen

PU besluttede at Faxe menighedsråd skal
undersøge muligheden af at etablere mødelokale på
kirkekontoret.

(2019 - 33642)
Bilag:
VS PU-mødet 281-20, Ansøgningsskema til
anlægspuljen vedr. nyt mødelokale, Skitseforslag
vedr. nyt mødelokale i Faxe Sognehus, Prisoverslag
vedr. ny mødelokale i Faxe Sognehus,
Beslutningsprotokol 10.10.2019, Aktdokument

5 - Frigivelse af restbeløb fra kirke- og
Arne Jørgensen suppleret af Brian Hansen fremlagde
præsteembedekapital og ansøgning om midler fra forslag og muligheder og forlod herefter mødet
anlægspuljen til ombygning af Kirkekontoret i Faxe
Morten Vive forlod mødet under behandling.
Faxe MR deltager.
Udsat fra sidste møde
Provstiudvalget bevilliger kr. 525.000 fra
anlægspuljen til ombygning af kirkekontoret.
Sager:
Faxe - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til Beløb refunderes ved fremsendelse af
ombygning af Kirkekontoret i Faxe (2019 - 23782)
dokumentation og bankinfo til provstikontoret
Faxe - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til
ombygning af Kirkekontoret i Faxe (2019 - 23782)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde Nov. 26
Provstiudvalgsmøde, Frigivelse af restbeløb fra kirkeog præsteembedekapital og ansøgning om midler fra
anlægspuljen til ombygning af Kirkekontoret i Faxe,
Tilbud på ombygning af Kirkekontor i Faxe,
Beslutningsprotokol 21.11.2019, Ombygning forslag
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6 - Magleby-Holtug ansøgning til 5% pulje

PU imødekommer ansøgningen med kr. 56.000 fra 5
% puljen.
Magleby-Holtug ansøger om kr. 56.000 fra 5 % puljen Beløb refunderes ved fremsendelse af
til dækning af udgift ifm. organistens fratrædelse.
dokumentation og bankinfo til provstikontoret.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.
Sager:
Magleby-Holtug - 5 % puljen - personaleudgift (2020
- 2559)
Magleby-Holtug - 5 % puljen - personaleudgift (2020
- 2559)
Bilag:
VS Bilag vedr. Magleby-Holtug, 20200115160630,
Picture (Device Independent Bitmap), Picture (Device
Independent Bitmap), VS 5% PULJE, Ansøgning
organist.

7 - Enderslev PG - ansøgning til 5 % puljen

PU imødekommer ansøgningen med kr. 235.917,76
fra 5 % puljen.

Enderslev MR ansøger om kr. 213.000 fra 5 % puljen
til dækning af udført renovering af præsteboligen
Dokumentation og bankinfo er fremsendt til
ved præsteskift.
provstikontoret, kr. 22.882,50 overføres snarest.
Provstiet har refunderet kr. 213.035,26 fra 5 %
puljen til kirkekassen iht. fremsendte fakturaer.
Enderslev MR ansøger om yderligere kr. 22.882,50 til
dækning af faktura ifm. renovering af præstebolig.
Provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes.
Sager:
Enderslev PG - renovering (2019 - 36949)
Enderslev PG - renovering (2019 - 36949)
Enderslev PG - renovering (2019 - 36949)
Bilag:
20191127141736, Ansøgning, IMG_0814, IMG_0815

8 - Karise PG - Ansøgning til 5% puljen

PU imødekommer ansøgningen med kr. 15.000 fra 5
% puljen.
Karise MR ansøger 5 % puljen om midler til hjælp til Beløb refunderes ved fremsendelse af
udført reparation efter vandskade i præsteboligen. dokumentation og bankinfo til provstikontoret.
Udgiften er kr. 27.569, og MR ansøger om kr.
15.000 (forsikringen dækker ikke).
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.
Sager:
Karise - præstebolig - 5 % puljen (2020 - 2570)
Bilag:
Ansøgning til 5% puljen,
ansoegningsskema_til_reservepulje_-Vandskade,
status 31.12.2019 præstegården, til provstiudvalget,
Referat - Karise - 16-01-2020 (002)

9 - Lille Heddinge PG- ansøgning 5% puljen

Keld Køcher forlod mødet under behandling.

Lille Heddinge-Højerup MR ansøger om kr.
PU godkender provstiets indstilling.
16.137,50 fra 5 % puljen til udført reparation af fyret
i præsteboligen.
Provstiets indstilling: at MR kan vende tilbage senere
på året hvis økonomien ikke kan bære udgiften.
Sager:
Lille Heddinge - 5 % puljen - istandsættelse af
præstebolig (2019 - 10930)

Bilag:
VS ansøgning 5% puljen, CCE11012020_0002

10 - Store Heddinge KG- ansøgning til anlægspuljen PU imødekommer ansøgningen med kr. 246.050 fra
Anlægspuljen, af beløbet skal afløftes delmoms.
Store Heddinge ansøger om kr. 246.050 fra
anlægspuljen til opgradering af kirkegårdens
Beløb refunderes ved fremsendelse af
materielplads, til affaldssortering og kompostering i dokumentation -fratrukket delmoms- og bankinfo til
separate rum.
provstikontoret.
Kirkegårdskonsulentens udtalelse er vedlagt.
Kirkegårdslederen har fremsendt luftfoto (vedlagt)
iht. konsulentens notat.
Provstiets indstilling: Fornuftig plan som kan
imødekommes, kirkegårdskonsulentens anvisninger
følges.
Sager:
Store Heddinge - materialeplads på kirkegården anlægspuljen (2019 - 36093)
Store Heddinge - materialeplads på kirkegården anlægspuljen (2019 - 36093)
Bilag:
Affaldssortering på kirkegården,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11,
Låge til materialeplads, Materialeplads på
kirkegården, Tilbud Brdr. K. Hansen, Tilbud fra
Flemming Schroder, Tilbud_PH Hegn, Picture (Device
Independent Bitmap), SV Anlæg af materialeplads på
Store Heddinge Kirkegård (STPR F2 697233), 201912-08 Udtalelse vedr. ændringer af materialeplads

11 - Havnelev Ansøgning

PU imødekommer ansøgningen med kr. 11.750
fra anlægspuljen.
Havnelev MR ansøger om kr. 11.750 fra 5 % puljen til Fakturakopi og bankinfo er fremsendt til
renovering af hylde i kirken.
provstikontoret som refunderer beløbet snarest.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes
fra anlægspuljen.
Sager:
Havnelev - kirke - 5 % puljen (2020 - 2852)
Bilag:
Havnelev Ansøgning, Billede (2), Billede (3), Billede
(4), Billede (11)

12 - Hårlev - ansøgning til anlægspulje

Annette Seifert forlød mødet under behandlingen.

Hårlev MR ansøger om kr. 150.000 til at fjerne hegn PU imødekommer ansøgningen med kr. 150.000 fra
og opsætte nyt dyrehegn og hæk.
anlægspuljen.
Beløb refunderes ved fremsendelse af fakturakopier
Provstiets indstilling: at ansøgning imødekommes.
og bankinfo til provstikontoret.
Sager:
Hårlev - kirkegårdens indhegning - ansøgning til
anlægspulje (2019 - 36047)
Bilag:
Ansøgning til anlægspulje, Alslev Anlæg,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11-112019, MR Hårlev 2019-11-07

13 - Toiletter i forbindelse med Vemmetofte
Klosterkirke

PU besluttede at menighedsrådet undersøger:

- om der i forvejen eksisterer en lejekontrakt.
Vemmetofte MR ønsker at etablere toilet i bygning - hvilke faste udgifter har menighedsrådet ifm. med
ejet af stiftelsen ved kirkerummet og ansøge
kirken; el, vand, varme etc.
anlægspuljen om midler.
- at menighedsrådet undersøger stiftelsens bidrag til
Stiftets svar er at ligningsmidler kan ikke bruges til
etablering af toilet.
bygninger som ikke ejes af folkekirken, eneste
- at menighedsrådet kontakter Nationalmuseet om
undtagelse kan muligvis være hvis der kan indgås en muligheden af at opnå tilladelse til at indrette toilet i
langtidskontrakt på f. eks 40/50 år.
bygningen.
Provstiets indstilling:
Menighedsrådet vender tilbage med ovenstående
- at menighedsrådet undersøger om der i
informationer til provstiudvalget, som herefter kan
forvejen eksisterer en lejekontrakt.
behandle sagen.
- hvilke faste udgifter har menighedsrådet ifm. med
kirken; el,, vand, varme etc.
- at menighedsrådet undersøger stiftelsens bidrag
til etablering af toilet.
- at menighedsrådet kontakter Nationalmuseet
om muligheden af at indrette toilet i bygningen.
- såfremt NM giver udtryk at dette er muligt,
kontaktes arkitekt som udarbejder skitseforslag.
Sager:
Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)
Bilag:
VS Toiletter i forbindelse med Vemmetofte
Klosterkirke

14 - Forpagtningskontrakt Spjellerup-Smerup
Menighedsråd
Smerup-Spjellerup har fremsendt
forpagtningskontrakt til godkendelse.

PU godkender forpagtningskontrakten

Præstegårdskonsulenten har anbefalet godkendelse
af kontrakt.
Provstiets indstilling: kontrakt godkendes.
Sager:
Spjellerup-Smerup - forpagtningskontrakt (2020 2582)
Bilag:
VS Forpagtningskontrakt Spjellerup-Smerup
Menighedsråd, Spjellerup-Smerup Menighedsråd
med påtegning

15 - Sdr. Dalby PG - Ansøgning om 5% midler
Sdr. Dalby MR ansøger 5 % puljen om kr. 66.000 til
dækning af manglende boligbidrag for 2019.

PU imødekommer ansøgningen med kr. 66.000 fra 5
% puljen .
Beløb refunderes ved fremsendelse af bankinfo til
provstikontoret .

Provstiets indstilling; at ansøgning imødekommes.
Sager:
Sdr. Dalby - Kirkekasse - Ansøgning om refusion af
boligbidrag og forbrugsafgifter for Kim Tesdorph V.
(2018 - 25515)
Bilag:
Scan0093

16 - Sdr. Dalby KG - Fældning/styning af træer på
kirkegården
Sdr. Dalby MR er ikke vendt tilbage med svar til PU.
Iflg. formanden er fældning igangsat.

provstiets indstilling: konsulentens anvisninger skal
følges, og der skal plantes nye træer som beskrevet i
konsulentens notat.
Sager:
Sønder Dalby - kirkegård -Fældning/styning af træer
på kirkegården (2019 - 35781)
Sønder Dalby - kirkegård -Fældning/styning af træer
på kirkegården (2019 - 35781)
Sønder Dalby - kirkegård -Fældning/styning af træer
på kirkegården (2019 - 35781)
Sønder Dalby - kirkegård -Fældning/styning af træer
på kirkegården (2019 - 35781)
Sønder Dalby - kirkegård -Fældning/styning af træer
på kirkegården (2019 - 35781)

Svar fra MR er fremsendt til provstiet efter
dagsorden er udsendt. Menighedsrådets kirkekasse
finansierer arbejdet.
PU imødekommer ansøgningen om fældning af
træer, under forudsætning af
at kirkegårdskonsulentens anvisninger i rapporten
følges.

Bilag:
Fwd Fwd 2019 Ansøgning om fældning-styning af
kastanjetræer, beslutning 20.11.2019, Notat vedr.
eksisterende træer (7), 2019 Ansøgning til
Provstiudvalget - fældning af træer - Referat Kirke og
Kirkegårdsudvalget 19.11.2019, Scan0088, VS
Fældningstyning af træer på kirkegården, Sender
Referat 14.01.20 med lukket punkt, Referat 14.01.20
med lukket punkt, Re Vs Delreferat fra møde Nov. 26
Provstiudvalgsmøde (STPR F2 767580),
Aktdokument, Delreferat fra møde Nov. 26
Provstiudvalgsmøde

18 - Strøby Kirke - ansøgning om supplerende
prøvegravning

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning om udendørs arbejder 23.05.2019 (2019 - 18517)
Strøby Kirke - ansøgning om udendørs arbejder 23.05.2019 (2019 - 18517)
Bilag:
Aktdokument, Til Strøby-Valløby-St. Tårnby MR
Godkendt supplernede prøvegravninger i Strøby
Kirke, Aktbilag, id nr 742149: Fra Nationalmuseet
Udtalelse om Strøby Kirke, prøvegravning, Strøby
Kirke - ansøgning om supplerende prøvegravning,
Tryggevælde Provsti - ansøgning om supplerende
prøvegravning - 19.12.2019

19 - SV: Strøby Kirke - rengøring af inventar,
affugter og nedtagning af forsatsruder

Taget til efterretning.

Til orientering.

Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
SV Strøby Kirke - rengøring af inventar, affugter og
nedtagning af forsatsruder

20 - Til provstiudvalgene i Roskilde Stift:
Taget til efterretning.
Fremsendelse af renskrevne samtaleark fra møde
den 2. oktober 2019 og orientering om møde i 2020

Til orientering og evt. drøftelse

Sager:
Stiftsrådets møde med udvalgene den 2. oktober
2019 - fremsendelse af skema over udvalg (2019 23734)
Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 647267: Samlet notat
med renskrevne noter fra samtalerunder 2. oktober
2019

21 - Generelle dokumenter Brev fra Møns Bank
[Ref.nr.=f93984922021402c81d52cdd64014b75]

Taget til efterretning.

Til orientering.

Sager:
Møns bank - formuepleje rapporter (2018 - 32953)
Bilag:
Message

22 - Evt.
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