Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde, onsdag - d. 27-05-2020 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Erhard Schulte Westenberg, Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans
Andreas Petersen, John Edgar Hansen, Keld Köcher, Morten Vive
Afbud: Vibeke Ulvig Morthorst

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Birgit valgt til ordstyrer.

2 - Referat

Referat underskrevet.

Referat fra foregående møder til underskrift.

3 - Nyt fra formanden

Video med byggesagsmodul vist og vejledning
gennemgået. Sagsmodulet går i luften fra 1. juni
Formanden refererede fra møde med biskop og
Hellested MR som ønsker at udtræde af pastoratet.
Præsternes studietur udsat til primo 2021.
Angående udsættelse af valg til menighedråd til
2021, er det ikke et ønske som PU bifalder.

4 - Indstilling regnskabskontoret

PU stadfæster beslutning.

Provstiudvalget har undtagelsesvis godkendt en
ansøgning pr e-mail.
Provstiudvalget imødekommer Regnskabskontorets
bestyrelses ansøgning om at negativ afvigelse
dækkes af provstiudvalgskassen, maks. kr. 150.000 i
2020 (inkl. oprettelse af arbejdsplads til ny
medarbejder) og at kr. 100.000
tilføres regnskabskontoret i budget 2021.
Sager:
Regnskabskontoret - økonomi - Tryggevælde provsti
(2020 - 15251)
Regnskabskontoret - økonomi - Tryggevælde provsti

(2020 - 15251)
Regnskabskontoret - økonomi - Tryggevælde provsti
(2020 - 15251)
Regnskabskontoret - økonomi - Tryggevælde provsti
(2020 - 15251)
Bilag:
VS Indstilling regnskabskontoret, VS Opslag stilling
som regnskabsmedarbejder Jobnet, Opslag
regnskabsmedarbejder, VS Indstilling
regnskabskontoret, VS Indstilling regnskabskontoret,
Regnsabskontor - PU

5 - Til Tryggevælde Provsti, vedr. feriemidler,
vedtægt og værdipapirer (KM F2.: 104671)

PU godkender provstiets ønske.

PU valgte i 2019 at følge Kirkeministeriets råd at
kirkekasserne så vidt muligt afregner feriepenge
efter den gamle ferielov hurtigst muligt.
I 2019 lod det til at være en mulighed at
feriepengene kunne lægges i 5% puljerne, men dette
er ikke mulighed.
Provstiet har ikke noget større ønske om at vi skal
lave 2 puljer (en for hver kommune) med vedtægt,
2/3 afstemning i rådene og afstemning på
budgetsamråd.
Provstiet vil gerne have provstiudvalgets
godkendelse til at hver kirkekasse får beløb til
afregning af feriemidler som midlertidig
driftsbevilling i budget 2021.
Sager:
Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler - Budget
2021 (2020 - 15252)
Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler - Budget
2021 (2020 - 15252)
Bilag:
den ny ferielov, Aktdokument

6 - Tryggevælde Provsti menighedsrådsvalg overblik over annonce og tillæg
For at sætte fokus på menighedsrådenes fine
arbejde og tiltrække nye kandidater til valget i
september, ønsker vi at lave informerende tillæg til
lokalaviserne. Økonomien vil være kr. 120.000,
(annoncering og journalistisk arbejde) som PU bedes
godkende.

PU godkender.

Sager:
VALG 2020 - Orienteringsmøde den 12. maj Tryggevælde provsti (2020 - 5980)
VALG 2020 - Orienteringsmøde den 12. maj Tryggevælde provsti (2020 - 5980)
Bilag:
VS Valg 2020; artikler, annoncer, inspiration, VS
Tryggevælde Provsti menighedsrådsvalg - overblik
over annonce og tillæg, Overblik - annonce og tillæg

7 - Vråby - anlægspulje - sti og kg-mur
Vråby MR ansøger om kr. 125.000 fra anlægspuljen
til anlæg af ny sti og fjernelse af stump af
kirkegårdsmur.
Delreferat fra PU-møde august 2019 vedlagt.

PU imødekommer ansøgningen med maks. kr.
125.000 fra anlægspuljen.
Beløbet udbetales ved fremsendelse af fakturakopi
og bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.
Sager:
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Vråby - kirkegårdsplan (2019 - 17563)
Bilag:
VS Ansøgningsskema, Vråby_tilbud_ny indgang,
Ansøgningsskema vedr anlægsarbejder (1),
Aktdokument, Delreferat fra møde 27. august
Provstiudvalgsmøde, VS Ansøgningsskema (STPR F2
853880), Vråby kirke, trappe og sti..pdf,
CCE24042020, Tilbud 43, Aktdokument, Til Vråby MR
Fjernelse af kirkemur godkendt + bemærkninger,
Aktbilag, id nr 497399: Fra kirkegårdskonsulenten
Udtalelse modtaget vedr. Vråby Kirkegård, træer og
kirkegårdsmur, Aktbilag, id nr 503748: Fra
Nationalmuseet Udtalelse modtaget vedr.
udviklingsplan for kirkegården, Aktbilag, id nr
505647: Fra Gunilla Rønnow udtalelse modtaget Vråby Kirke, udviklingsplan for kirkegården, VS
Ansøgningsskema (STPR F2 853880), VS kirkegård til
Erhard, Kg nr. 1, Kg nr. 2, Kg nr. 3, Kg nr. 4, Kg nr. 5,
Kg. nr. 6, Re Sv Ansøgningsskema (STPR F2 912124),
Vråby menighedsrådsmøde 27112019

8 - Hellested -Gravstedsprognose Kirkegårdsplan

PU godkender kirkegårdsplanen under forudsætning
af at kirkegårdskonsulenternes anbefalinger nøje

følges.
Provstiudvalget var på møde i 2019 enige i
kirkegårdskonsulentens anbefalinger af 22.03.2019,
og afventede gravstedsprognose.
Kirkegårdskonsulenten har fremsendt
gravstedsprognosen viser at der også fremadrettet
er ledig kapacitet på den gamle kirkegård. Nye
gravsteder ibrugtages indenfor det eksisterende
gravkort både på den gamle kirkegård og
kirkegårdsudvidelsen.
Kirkegårdsplanen kan godkendes underforudsætning
af at kirkegårdskonsulenternes anbefalinger nøje
følges.

Sager:
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Hellested - kirkegård - udviklingsplan til godkendelse
(2019 - 11255)
Bilag:
Gravstedsprognose Kirkegårdsplan Hellested,
Gravstedsprognose af 25.03.2020 til Hellested
menighedsråd, Aktdokument, Delreferat fra møde
Marts PU-møde, VS Hellested kirkegård - udtalelse,
Hellested kirkegård, 22.03.2019 udtalelse vedr.
udviklingsplan, Godkendelse af udviklingsplan for
Hellested kirkegård, Rapport.19.12.2018,
Aktdokument, VS Hellested kirkegård - udtalelse,
Gravstedsprognose af 25.03.2020 til Hellested
menighedsråd, Rapport.19.12.2018, Delreferat fra
møde Marts PU-møde, Hellested kirkegård,
22.03.2019 udtalelse vedr. udviklingsplan, SV
Hellested kirkegård (STPR F2 856198), 2020-04-13
udtalelse gravstedsprognose

9 - Store Heddinge - Maling af vinduer i sydfacade.
Præstegård.

PU bevilliger ekstraordinært et drifttilskud på
kr. 92.791 fra anlægspuljen.

Store Heddinge MR ansøger anlægspuljen om kr.
92.791 til maling og enkelte reparationer af

PU gør igen opmærksom på at
vedligeholdelsesopgaver skal afholdes af

vinduerne i præsteboligen.

kirkekassens driftmidler.

Sager:
Store Heddinge - anlægspuljen - maling af vinduer i
præstebolig (2020 - 10720)
Store Heddinge - anlægspuljen - maling af vinduer i
præstebolig (2020 - 10720)

Beløbet refunderes ved fremsendelse af fakturakopi
og bankinfo til provstikontoret.

Bilag:
vedr. ansøgning til maling af vinduer i præstegården
i Store Heddinge., Referat MRmøde 29. april 2020,
VS Ansøgning til provstiet. Maling af vinduer i
sydfacade. Præstegård.,
Ansøgning_til_anlægspuljen_i_Stevns_ Maling af
vinduer i sydface. Præstegård. Marts 2020., Tilbud.
Maling af præstegårdsvinduer. Schrøder, Tilbud.
Maling af vinduer. Sydfacade præstegård. Harding.

10 - Lyderslev - Radonsikring Lyderslev

PU imødekommer ansøgningen med kr. 341.713 fra
5 % puljen.

Lyderslev - Frøslev MR ansøger 5 % puljen om kr.
341.713 til radonsikring i præsteboligen.
Beløbet refunderes ved fremsendelse af faktura kopi
Måling af radon viste en radonkoncentration på 520 og bankinfo til provstikontoret
Bq/m3. Bygningsreglementet tillader 200 Bq/m3 i
bygninger opført før 2009.
Provstiets indstilling: at ansøgningen godkendes
Sager:
Lyderslev - 5 % pulje - radonsikring i præstebolig
(2020 - 15348)
Bilag:
VS Ansøgning til PU Radonsikring Lyderslev, Bilag
arkitekt Henning Johansen, Bilag Dansk Fugtstop,
Bilag Poul Klens Larsen, tilbud Kernebyg, Referat MR
møde 12.05.2020, Ansøgning til PU 18.05.2020

11 - Roholte - ansøgning 5 % midler indretning af
kontor
Roholte MR ansøgte 5 % puljen om kr. 35.028 til
indretning af præstens kontor i præsteboligen.
Provsten har godkendt ansøgningen og beløbet er
overført til Roholte kirkekasse den 30. april
Sager:
Roholte -renovering af præstebolig - 5 % puljen
(2019 - 23097)
Bilag:

PU stadfæster provstens beslutning.

Aktdokument, 20200430160441, 20200430160500

12 - Ulse Kirke

Taget til efterretning.

Til orientering
Sager:
Ulse - kirke - fugtproblemer (2020 - 5130)
Ulse - kirke - fugtproblemer (2020 - 5130)
Bilag:
Re vedr. Ulse Kirke, Ulse kirke rumklima og
skimmelsvamp, rev. 15.09.2019, vedr. Ulse Kirke,
Notat Ulse Kirke

13 - Terslev MR: Godkendt istandsættelse af
prædikestol i Terslev Kirke

Taget til efterretning.

Terslev MR finansierer renovering af prædikestol
med frie midler.
Sager:
Terslev kirke - renovering af prædikestol (2020 7188)
Bilag:
Aktdokument, Til Terslev MR Godkendt
istandsættelse af prædikestol i Terslev Kirke,
Aktbilag, id nr 861804: Fra Nationalmuseet Udtalelse
om istandsættelse af prædikestol i Terslev Kirke. NM
j.nr. 1901018, Stiftets nr. 815456

14 - Strøby Kirke,

Taget til efterretning.

til orientering
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
VS Notat - Strøby Kirke, 4671 Strøby.
Arbejdsmiljøvurdering ved prøvegravninger,
917703_BRH19_011

15 - Evt.

Provstisekretær kontakter Retten i Næstved
ang. Exner fredning i Sdr Dalby.
Provstisekretær udarbejder analyse over honorar til
regnskabsførere.
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Erhard Schulte Westenberg
(Tryggevælde Provsti)

Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen

Gitte Pihl Jørgensen (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Hans Andreas Petersen

John Edgar Hansen

Keld Köcher (Tryggevælde Provstiudvalg)

Morten Vive (Tryggevælde Provstiudvalg)
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