Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Juni - Provstiudvalgsmøde - d. 30-06-2020 kl. 15:00 til 17:15
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans Andreas Petersen, Keld
Köcher, Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: Morten Vive, John Edgar Hansen
Punkt 22. og 27. er lukkede punkter og fremgår ikke af det offentlige referat.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 29 og
30.
Hans valgt til ordstyrer.

Dagsorden til godkendelse.
Valg af ordstyrer.

2 - Referat

Referat underskrevet.

Referat til underskrift.

3 - Nyt fra formanden

Taget til efterretning.
Budgetmøder flyttes til den 1. og 2. september.
- Orientering om Fredningsnævnets åstedsforretning Budgetsamråd flyttes til den 9. og 10. september.
ved Sønder Dalby den 22. juni
- Provstikontoret har ferielukket uge 29 og 30.
- Budgetmateriale til PU fremsendes primo august.
- KM har udmeldt at mulighed for udbetaling af
indefrosne feriemidler, pt. ikke har betydning for
budgetarbejdet.
- Ændring af dage for budgetmøder, og
budgetsamråd pga. kursus.

4 - Store Heddinge - anlægspuljen
Store Heddinge ansøger om yderligere kr. 61.804 til
nyt hegn ved den ny materielplads. Opgaven var
ikke inkluderet i tidligere ansøgning.
Provstiets indstilling: At ansøgningen kan
imødekommes.
Sager:
Store Heddinge - materialeplads på kirkegården -

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
61.804 fra anlægspuljen.
Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

anlægspuljen (2019 - 36093)
Store Heddinge - materialeplads på kirkegården anlægspuljen (2019 - 36093)
Store Heddinge - materialeplads på kirkegården anlægspuljen (2019 - 36093)
Bilag:
Store Heddinge Kvartalsrapport 17.06.2020, Tilbud
på reperation af hegn, Referat MRmøde 17juni2020

5 - Ulse - kirke - Ansøgning til 5%-pulje om affugter Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
17.493,75 fra 5% puljen.
Ulse-Vester Egede-Øster Egede MR ansøger om kr. Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
17.493,75 fra 5 % puljen til affugter til Ulse kirke.
faktura og bankinfo til provstikontoret.
Klima- og energi konsulenten anbefaler at MR
opsætter affugter for at afhjælpe fugtproblemer i
kirkerum og våbenhus.
provstiets indstilling: at ansøgningen
kan imødekommes.
Sager:
Ulse kirke - affugter til kirken - 5 % puljen (2020 19278)
Bilag:
Ansøgning til 5%-pulje om affugter, Pumpekasse til
CDT 60, 1 CDT 60 Ulse Kirke, mobile-affugtere-cdt30-40-60-90-brochure, NOTAT vedrørende besøg af
arkitekt Poul Klenz Larsen onsdag den 11,
Ansøgningsskema til reservepulje Ulse VE ØE 202006-16, 4b Kvartalsrapport 01.01-31.03.2020

6 - Roholte præstebolig - Ansøgning til anlægspuljen Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
24.785,75 fra 5 % puljen.
Roholte MR ansøger om kr. 24.785,78 fra
Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
anlægspuljen til rensning af præsteboligens terrasse faktura og bankinfo til provstikontoret.
og nyt hegn rundt terrassen.
Provstiets indstilling: at ansøgningen kan
imødekommes fra 5 % puljen
Sager:
Roholte - præsteboligens have (2020 - 19270)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgningsskema til anlægspuljen i
Faxe ligningsområde

7 - Lille Heddinge kirke - anlægspuljen til maling af

Keld Køcher forlod mødet under behandlingen af

vinduer

ansøgningen.

Lille Heddinge-Højerup ansøger om kr. 45.250 til
istandsættelse og maling af Lille Heddinge kirkes
vinduer.
Arbejdet går ind under almindelig vedligeholdelse,
og kan derfor udføres uden godkendelse fra stiftet.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
kr. 45.250 fra anlægspuljen, under forudsætning af
at menighedsrådet indsender det
manglende dokument, som aftalt med Keld Køcher.

Provstiets indstilling: at ansøgningen kan
imødekommes med midler fra anlægspuljen.

Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

Sager:
Lille Heddinge Kirke - vinduer anlægspuljen (2020 18963)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, MR møde d. 18.juni
2020, Malerm. Tommy Jensen, Malerm. Janne
Johansen, udv. vinduer i kirken

8 - Roholte - ny kirkegårdslåge - anlægspuljen

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
40.000 fra anlægspuljen.
Roholte MR ansøger om kr. 40.000 fra anlægspuljen Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
til udskiftning af nuværende kirkegårdslåger.
faktura og bankinfo til provstikontoret.
Da lågerne udskiftes til nøjagtig magen til
nuværende går arbejdet ind under vedligeholdelse.
Provstiets indstilling: at ansøgningen kan
imødekommes.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Roholte Sognekirke
- Roholte Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2020 19151)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Kirkegårdslåge

9 - Sønder Dalby Kirke - indretning af handicaptoilet Provstiudvalget anbefaler at der ikke arbejdes videre
med projektet. Der henvises til Nationalmuseets
Stiftet har sendt ny ansøgning fra Sønder Dalby MR udtalelser.
om handicaptoilet i våbenhuset, til udtalelse hos
provstiudvalget.
Stiftets svar på den første ansøgning er fra december
2017, hvor projektet ikke kan anbefales, og stiftet
ønsker rådets kommentarer.
På provstiets forespørgsel havde rådet ingen
kommentarer, og fremsender projektet igen.
Projektet er i 2017 skønnet til kr. 568.000
Provstiets indstilling: at finansiering er for usikker,

for et projekt som risikerer at blive meget
omfattende.
Sager:
Sønder Dalby - indretning af handicaptoilet v/ kirken
(2019 - 36076)
Sønder Dalby - indretning af handicaptoilet v/ kirken
(2019 - 36076)
Sønder Dalby - indretning af handicaptoilet v/ kirken
(2019 - 36076)
Bilag:
Fwd VS Sønder Dalby Kirke - indretning af
handicaptoilet, Myndighedsprojekt - Sønder Dalby
Kirke, handicaptoilet 11-11-2019, Bilag 1 - 1503 Sdr.
Dalby - Tegninger samlet, 28-08-2019, Fwd Sønder
Dalby Kirke - indretning af handicaptoilet, VS Sønder
Dalby Kirke - indretning af handicaptoilet, 15247317_v1_Til mhr Frems. af kons.erkl. til bemærkninger1.pdf

10 - Nordstevns - anlægspuljen - maling af vinduer
Nordstevns pastorats menighedsråd ansøger om kr.
171.750 til maling af vinduer i Strøby præstebolig,
Vallø præstebolig, det gamle kapel og
værkstedsbygning på Vallø kirkegård.
I provstesynsrapporterne fra juni 2018 nævnes
ikke vinduer, eller behov for maling af vinduer
Provstiets indstilling: at ansøgning på nuværende
tidspunkt ikke imødekommes.

Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - 2 Præstegårde
Strøby og Valløby samt Valløby Kirkegård (gammelt
kapel og værkstedsbygninger) Beskrevet i
Synsrapporten 2019. - Strøby-Valløby-Tårnby Sognes
Menighedsråd - Tjenesteboliger (2020 - 17336)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - 2 Præstegårde
Strøby og Valløby samt Valløby Kirkegård (gammelt
kapel og værkstedsbygninger) Beskrevet i
Synsrapporten 2019. - Strøby-Valløby-Tårnby Sognes
Menighedsråd - Tjenesteboliger (2020 - 17336)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - 2 Præstegårde
Strøby og Valløby samt Valløby Kirkegård (gammelt
kapel og værkstedsbygninger) Beskrevet i
Synsrapporten 2019. - Strøby-Valløby-Tårnby Sognes
Menighedsråd - Tjenesteboliger (2020 - 17336)

Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Maling tilbud
præstegårdvallø, Maling lbud-kirkegårdvallø,
Maling lbud-præstegårdstrøby, Referat f MR mødet
28. maj 2020, Valløby Præstegård 2018, Strøby
Præstegård2018

11 - Spjellerup Præstegård - varmepumpe ansøgning 5 % puljen

Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen, og
menighedsrådet opfordres til at bruge af ikke
disponerede frie midler.

Smerup-Spjellerup MR ansøger om kr. 107.801,46 fra
5 % puljen. Beløbet er brugt til ny varmepumpe i
Spjellerup præstebolig, da den gamle gik i stykker
primo 2020. MR har frie midler på kr. 258.085 som
ikke er disponeret.
Provstiets indstilling: at menighedsrådet bruger af
ikke disponerede frie midler
Sager:
Spjellerup præstebolig - ansøgning 5 % pulje varmepumpe (2020 - 18089)
Kvartalsrapporter 2020 -Tryggevælde provsti (2020 18088)
Bilag:
VS Reparation varmepumpe Spjellerup Præstegård,
ALVVS varmeanlæg, Kvartalsbudget 1 SmerupSpjellerup

12 - Nordstevns - kalkning af kirkeladen i Strøby anlægspulje
Nordstevns pastorat ansøger om kr. 48.750 fra
anlægspuljen til kalkning af kirkeladen.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
kr. 48.750 fra anlægspuljen.
Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen
kan imødekommes.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Kirkeladen i Strøby
- Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd Kirkebygning (2020 - 17329)

13 - Hårlev - præstegårdshave - Ansøgning til 5%
midler

Anette Seifert forlod mødet under punktets
behandling.

Hårlev MR ansøger om kr. 48.790,02 fra 5 % puljen til Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.
dækning af udgifter ifm. med træfældning og
Menighedsrådet opfordres til at bruge af ikke
oprydning efter storm.
disponerede frie midler.

Provstiets indstilling: at menighedsrådet bruger af
ikke disponerede frie midler.
Sager:
Hårlev -træer i præstegårdshaven (2020 - 10485)
Bilag:
VS Ansøgning til 5% midler, 2020-03-30 Faktura
2256, Hårlev 1. kvt. 2020 vedr. træfæld, MR Hårlev
2020-05-28, Træfæl 5%

14 - Teestrup Sognegård . - afslag fra forsikring
Teestrup MR beder om at få genoptaget ansøgning
om kr. 35.437 fra 5% puljen, da forsikringsenheden
har afslået at dække arbejdet.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
35.437 fra 5 % puljen.
Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen kan
imødekommes.
Sager:
Teestrup - sognehus - 5 % puljen (2019 - 32826)
Teestrup - sognehus - 5 % puljen (2019 - 32826)
Teestrup - sognehus - 5 % puljen (2019 - 32826)
Bilag:
VS 190553 - Svamp - AfgørelseAfslag (STPR F2
934641), 190553 - Svamp - AfgørelseAfslag, VS
Teestrup Sognegård . Sag nr. 2019 - 32826,
Delreferat fra møde 29. oktober Provstiudvalgsmøde

15 - Sønder Dalby - ansøgning til anlægspuljen
Sønder Dalby MR ansøger om kr. 65.625 til indkøb af
katafalk.
Iflg. referat så har menighedsrådet endnu ikke
besluttet sig for hvilken katafalk man ønsker at købe.

Provstiets indstilling: at menighedsrådet beslutter sig
for hvilken katafalk man ønsker at ansøge om midler
til.

Sager:
Sønder Dalby - ansøgning til anlægspuljen - katafalk
(2020 - 19279)
Bilag:
Anlægspulje - ansøgsskema, Scan0110

Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.

16 - Til Faxe MR: Svar vedr. udbetaling af kirke- og Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
præsteembedskapital til ombygning af kirkekontor 285.516,28 fra anlægspuljen.
Beløb udbetales til kirkekassen ved fremsendelse af
Faxe menighedsråd havde fået oplyst at deres
faktura og bankinfo til provstikontoret.
indestående kapital i stiftet var kr. 623.516,28, og
det har MR indregnet i finansieringen af ombygning
af kirkekontoret. Det viser sig at kr. 337.686,55 er
tiendeafløsning og grundbyrdeafløsning som ikke
kan udbetales.
Faxe menighedsråd ansøger derfor differencen, kr.
285.516,28 fra anlægspuljen til arbejdet med
ombygning af kirkekontor.
Kirkekassen har disponeret frie midler pr. 31.12.19
kr. 258.000 til synsudsatte arbejder og indretning af
kirkekontoret.
Provstiets indstilling: at ansøgningen kan
imødekommes.

Sager:
ROS - Faxe - Frigivelse af kirke- og
præsteembedekapital - Opførelse af
kirkegårdskontor (2019 - 27041)
ROS - Faxe - Frigivelse af kirke- og
præsteembedekapital - Opførelse af
kirkegårdskontor (2019 - 27041)
Bilag:
VS Til Faxe MR Svar vedr. udbetaling af kirke- og
præsteembedskapital til ombygning af kirkekontor
(STPR F2 959881), Fw Til Faxe MR Godkendt
udbetaling af kirke- og præsteembedskapital på
623.516 kr til ombygning af kirkekontor (STPR F2
890353)

17 - Roholte Præstebolig - aftale om betaling
Roholte MR og sognepræsten fremsender aftale om
forbrugsafgifter til godkendelse
Sager:
Roholte præstebolig- aftale om forbrugsafgifter
(2020 - 19668)
Bilag:
VS Forbrugsafgifter Roholte Præstegård, Roholte
Præstegaard Afgifter

Provstiudvalget godkender aftalen, som
videresendes til stiftet.

18 - Havnelev - syn kirke og kirkegård

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Synsrapport til godkendelse.
Sager:
Synsrapporter 2020 - Stevns kommune Tryggevælde provsti (2020 - 19672)
Bilag:
Havnelev - syn kirke og kirkegård, Synsforretning,
kirke og kirkegård 2020, Billede (21)

19 - Ulse-Vester Egede- Øster Egede Synsforretning

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Synsrapporter til godkendelse.
Sager:
Synsrapporter - Faxe kommune - Tryggevælde
provsti (2020 - 17245)
Bilag:
VS Synsforretning, Synsforretning Ulse 2020,
Synsforretning Vester Egede 2020, Synsforretning
Øster Egede 2020

20 - PUK foreløbig 2021

Provstiudvalget godkender det foreløbige budget for
provstiudvalgskassen.

Provstiudvalgskassens foreløbige budget til
godkendelse .
( inkl. i foreløbig budget er + 10.000 (ialt kr. 20.000)
til konfirmandundervisning af elever med særlige
behov)
Sager:
Budget 2021 - PUK - Tryggevælde provsti (2020 19320)
Bilag:
foreløbig budget 2021 PUK

21 - Kvartalsrapport 31.3 2020
Kvartalsrapport for provstiudvalgskassen 1 kvartal, til
godkendelse
Sager:
Kvartalsrapporter 2020 - PUK - Tryggevælde provsti
(2020 - 19679)

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.

Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 31.3 2020

22 - Salg af ejendom
Lukket punkt

Provstiudvalget godkender valg af mægler.
Sælger rettes til præstembedet

Lukket punkt
Smerup-Spjellerup- Vemmetofte- Hellested ønsker
formidlingsaftale med Nybolig godkendt, til at stå for
salget af præsteembedets ejendom Peder Syv vej 8 i
Hellested.
Sælgers navn skal rettes på aftalen. Og vi afventer
svar fra formanden fra Smerup-Spjellerup og
Vemmetofte.
Sager:
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Ansøgning om salg af Peder Syv Vej 8, Hellested.
4652 Hårlev (2020 - 10715)
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte Ansøgning om salg af Peder Syv Vej 8, Hellested.
4652 Hårlev (2020 - 10715)
Bilag:
VS Salg af Peder syv vej 8, Nybolig Formidlingsaftale
Samlet - SV20192 Peder Syv Vej 8 (Udbud_1),
Aktdokument, img20200323_16234523
Underskrifter fællesmøde, Til Hellested MR
Erklæring vedr. reel ejer af præstegårdsjord, VS Salg
af Peder syv vej 8, Nybolig Formidlingsaftale Samlet SV20192 Peder Syv Vej 8 (Udbud_1)

23 - Strøby Kirke - ansøgningsmateriale vedr.
sokkelreparation
Til orientering er projekt om det udvendige arbejde
fremsendt fra MR og arkitekt, og videresendt til
stiftet.
Sager:
Strøby Kirke - ansøgning vedr. sokkelreparation - juni
2020 (2020 - 18687)
Bilag:
Fwd Strøby Kirke - ansøgningsmateriale vedr.
sokkelreparation, Følgebrev Strøby kirke udendørs
areal20200617

Taget til efterretning

24 - Referat fra møde ved Strøby kirke 12.6

Taget til efterretning

Til orientering; referat fra møde ved Strøby kirke den
12. juni med provstisekretær, arkitekt og NM.
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
Referat fra møde ved Strøby kirke 12.6, Kort referat
fra møde ved Strøby kirke den 12.6.2020.docx

25 - Til Kongsted MR: Godkendt sikring af inventar - Taget til efterretning
Kongsted Kirke - restaurering af kalkmalerier
Til orientering
Sager:
Kongsted kirke - kalkmalerier (2019 - 7130)
Bilag:
Aktdokument, Til Kongsted MR Godkendt sikring af
inventar - Kongsted Kirke - restaurering af
kalkmalerier

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

Taget til efterretning

Til orientering. Refereret under Nyt fra formanden.
Sager:
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Sdr. Dalby - ny præstebolig (2018 - 18255)
Bilag:
FN-SSJ-04-2020 ny præstebolig til Sdr. Dalby Kirke,
Sneholmgårdsvej 11, 4690 Haslev - besigtigelse,
indkaldelse 22-06-2020-243343_(1), Ansøgning om
ny præstebolig ved Sdr. Dalby Kirke, Faxe Kommune
Kvittering - Sneholmga°rdsvej 11, Menighedsra°dets
følgebrev og landma°lerplan, Høringssvar MST (MST
Id nr.: 1134269), Miljøstyrelsens tekniske
bemærkninger vedr. FN-SSJ-04-2020, Sdr. Dalby Kirke

27 - Midlertidig tjenestebolig
Lukket punkt
Lukket punkt
Til orientering og drøftelse.

Menighedsrådet og sognepræsten er gået fejl af
hinanden i kommunikationen. PU drøftede
muligheder og konsekvenser, og blev enige om at
provsten kontakter formanden. Menighedsrådet
finder 2 huse som præsten kan vælge hvilket hus hun

vil bo i.
Sager:
Ulse - Vester Egede - Øster Egede Pastorat - salg af
præstebolig og køb af ny bolig (2020 - 10478)
Bilag:
VS Midlertidig tjenestebolig, Rådgivningsnotat af 16.
juni 2020

28 - Provstesyn Bråby - Teestrup - Øde Førslev

Taget til efterretning

Til orientering
Sager:
Provstesyn 2020 - Faxe kommune - Tryggevælde
provsti (2020 - 16947)
Bilag:
Provstesyn Bråby - Teestrup - Øde Førslev, 2020
Bråby Kirke, 2020 Teestrup Kirke, 2020 Teestrup
Sognegård, Øde Førslev Kirke 2020, 2020 Øde Førslev
Præstegård

29 - Radon sikring i Hårlev konf.stue/kirkekontor
Hårlev MR ansøger om kr. 35.700 fra 5 % puljen til
radonsikring på kordegne kontoret.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
35.700 fra 5% puljen.
Beløbet udbetales til kirkekassen ved fremsendelse
af faktura og bankinfo til provstikontoret.

Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Hårlev kirke Hårlev Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2020 - 20017)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Dansk Figtstop,
Hennimng Hansen, 276554-2 - Hårlev Kirkevej 1A,
4652 Hårlev-2

30 - Anlægspuljen i Faxe
Teestrup menighedsråd ønsker at indtræde i
anlægspuljen for Faxe ligningsområde pr. 1. august
2020.
Sager:
Anlægspuljen i Faxe - Teestrup (2020 - 20111)
Bilag:

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen og
Teestrup menighedsråd indtræder i anlægspuljen for
Faxe ligningsområdet pr. 1. august 2020

VS Anlægspulje, anlægspulje

31 - Evt.

Keld Køcher orienterede fra Stiftsrådet at man har
ansat en fuldtids kommunikationsmedarbejder.
Regnskabskontoret har ansat yderligere en
medarbejdere som starter den 1.8.
Mødet sluttede kl. 17.15
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Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Gitte Pihl Jørgensen (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Hans Andreas Petersen

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)

Vibeke Ulvig Morthorst

Erhard Schulte Westenberg
(Tryggevælde Provsti)
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