Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Marts og april - Provstiudvalgsmøde - d. 28-04-2020 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Erhard Schulte Westenberg, Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Hans Andreas Petersen,
John Edgar Hansen, Keld Köcher, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst
Afbud: Gitte Pihl Jørgensen
Mødet er holdt som Skypemøde.

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden godkendt.
Keld Køcher ønsker punkt 21 udsat.

Dagsorden godkendes.

2 - Referat

Referat underskrives snarest muligt.

Referat fra sidste møde underskrives snarest muligt.

3 - Formanden siden sidst

Biskoppen har ytret ønske om at Tryggevælde provsti
deltager i pilotprojekt om præsteboliger.

4 - Ændrede frister

Taget til efterretning.

Til orientering:
Frist for aflevering af regnskab 2019 er flyttet til den
1. maj
Frist for aflevering af budget 2021 er den 15.
juni med mulighed for forlængelse til den 1. juli.v
Udsættelse til den 1. juli bevilliges ved henvendelse
til provstikontoret.

Sager:
Ændrede frister for regnskab 2019 og budget 2021
(2020 - 10489)
Bilag:
Aktdokument, pdfPrint

5 - Udmelding af foreløbige driftrammer for 2021

Provstiudvalget udmelder at kirkekassernes

foreløbige driftsrammer for 2021 er uændrede fra
Provstiudvalget udmelder foreløbige driftrammer for 2020.
2021.
Menighedsrådene skal være forberedte på at der
kan komme en reduktion i driftsrammerne på op til
- Landskirkeskatten stiger fra 2021 med
2% i den endelige udmelding.
yderligere ca. 1,22 % til tjenestemandspensionerne,
ialt ca. 2,5 % pr år.
- Feriepengeforpligtelsen er for Faxe ligningsområde
1,8 mil og for Stevns 1,2 mil.
- Desværre har vi ikke nået at arbejde med budgetog økonomimodeller tids nok til at kunne bruge
i budget 2021, så planen var uændrede driftrammer
for 2021. Nu opstod så situationen med
coronavirus, som vi aner nok vil vise sig at få
indflydelse på den kirkeskat medlemmerne fremover
betaler. Faxe kommune valgte at være
selvbudgetterende i 2020, resultatet af det kender vi
først senere.
Beregninger på hvad en nedsættelse af driftrammer
på hhv. 2% og 5% vedlægges. (fremsendes separat)

6 - Regnskab 2019 Provstiudvalgskassen

PU godkender provstiudvalgskassens regnskab for
2019 afleveret i Økonomiportalen den. 28-4-2020
Provstiudvalgskassens regnskab med biregnskaber til 16.49
godkendelse.
Fremsendes separat.

7 - Oversigt over puljer

Drøftet og taget til efterretning

Fremsendes separat

8 - Store Heddinge - anlægspuljen

PU imødekommer ansøgningen med kr. 67.680 fra
anlægspuljen.
Store Heddinge ansøger om 67.680 fra anlægspuljen Beløbet refunderes ved fremsendelse af faktura og
til alarmsensorer og gitter til sikring af kældervinduer bankinfo til provstiet.
i præsteboligen.
Provstiets indstilling: at beløbet bevilliges
Sager:
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)
Store Heddinge - anlægspulje - alarm til præstebolig
(2019 - 17897)

Bilag:
Beslutning på MR 23.10.2019_sirener i
præstegården, Mail fra Alarmsikring, Tilbud 2551Lyspræstegård, Aktdokument, Til Store Heddinge MR
Godkent opsætning af to ekstra sirener +
bemærkninger om låse, Store Heddinge Præstegård,
Aktbilag, id nr 607759: Fra bygningskonsulent
Michael Madsen Udtalelse Store Heddinge
Præstegård - opsætning af låse på vinduer,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Stevns_11120
19 Opdatering af indvendige alarmsystem i
Præstegård. November 2019., Til Store Heddinge MR
Godkendt tyverisikring af Store Heddinge
Præstegård, Aktbilag, id nr 838372: Fra
bygningskonsulent Michael Madsen Modtaget
udtalelse vedrørende tyverisikring af Store Heddinge
Præstegård

9 - Vemmetofte Toiletfacilliteter samt omklædning PU imødekommer ansøgningen med kr. 228.928 fra
ved Kloster-kirken.
anlægspuljen, under forudsætning af stiftets
godkendelse.
Vemmetofte MR har som PU bad om indhentet og MR og Vemmetofte Kloster bedes fremsende, ad
fremsendt oplysninger om
tjenestevejen, projekt til godkendelse i stiftet.
lejekontrakt, faste udgifter, fordeling af evt.
byggeomkostninger, Nationalmuseets udtalelse.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet
Vemmetofte Kloster vil stå for byggeriet, og prisen vil
være ca. kr. 527.856 hvor fordelingen er 50/50; kr.
263.928 til hver.
Vemmetofte MR har besluttet at bruge kr. 35.000 af
frie midler, og ansøger anlægspuljen om resterende
beløb kr. 228.928.
Projektet skal godkendes i stiftet inden
igangsættelse.
Provstiets indstilling: at anlægspuljen finansierer kr.
228.928, under forudsætning af stiftets godkendelse.

Sager:
Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)
Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)
Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)
Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)

Vemmetofte - forespørgsel vedr. finansiering af
toiletter ved (2019 - 32808)
Bilag:
VS VS Toiletfacilliteter samt omklædning ved Klosterkirken., Vemmetofte klosterkirke toilet i
portnerrummet 2020, VS Materiale til provstiets
dagsorden den 31.3.2020 fra Vemmetofte
Menighedsråd, VS Fwd Aftalepapir Vemmetofte
Kloster Vemmetofte Sogns Menighedsråd, VS SV Fwd
Materiale til provstiets dagsorden den 31.3.2020 fra
Vemmetofte Menighedsråd, Brugsaftale klosteret og
Menighedsrådet med tilføjelse

10 - Smerup-Spjellerup -5% puljen

Keld Køcher deltog ikke i behandling og afstemning
om ansøgningen.

Smerup-Spjellerup har haft ekstraordinære udgifter
til kordegn under præstens sygdom, og
PU bevilliger kr. 33.075 fra 5 % puljen.
menighedsrådet ansøger 5% puljen om kr. 33.075.
Provstiets indstilling: at beløbet bevilliges fra 5 %
puljen .
Sager:
Smerup-Spjellerup - 5% puljen - refusion af lønudgift
(2020 - 9800)
Bilag:
VS Ansøgning provstiudvalg, Løn kordegn 2019, Løn
kordegn 2018, Provstiudv kordegn

11 - Faxe - frigivelse af midler til kirkekontor
Faxe MR ombygger kirkekontoret, til kr. 1.238.516.
PU har bevilliget kr. 525.000 fra anlægspuljen.

Morten Vive deltog ikke i behandling og afstemning
af ansøgningen.

MR ansøger om kr. 90.000 til radonsikring.

PU bevilliger kr. 90.000 til radonsikring fra 5 %
puljen. Beløbet refunderes ved fremsendelse af
faktura og bankinfo til provstiet.

MR ansøger om frigivelse af kapital i stiftet, kr.
623.516.

PU imødekommer ansøgningen om frigivelse af kr.
623.516 indestående i stiftet.

Provstiets indstilling: at PU anbefaler frigivelse af kr.
623.516 indestående i stiftet.
at PU bevillinger kr. 90.000 fra 5
% puljen til radonsikring af kirkekontoret.

Sager:
Faxe - Frigivelse af kirke- og præsteembedekapital til
ombygning af Kirkekontoret i Faxe (2019 - 23782)

Bilag:
Ombygning af Faxe Kirkekontor, Ombygning af Faxe
Kirkekontor - Ansøgningsskema til anlægspuljen,
Tilbud Ths. Jørgensen og Søn, Eksisterende
indretning Kirkekontor, Ny indretning Kirkekontor

12 - Faxe - Ansøgning om midler til nyt mødelokale Morten Vive deltog ikke i behandling og afstemning.
som tilbygning til Kirkekontoret
PU principgodkender projektet, tilbygning til
I forbindelse med renovering og ombygning af
eksisterende kirkekontor. Området ligger
kirkekontoret ønsker Faxe MR at opføre tilbygning til i Exnerfredning og skal
kirkekontoret på 35m2 + 6m2 gang til
godkendes af fredningsnævnet.
kirkekontoret. Lokalet skal bruges som mødelokale,
og er isf at bygge på 1. sal i sognehuset.
PU er indstillet på at bevillige midler fra
anlægspuljen, dog maks. 1,2 mil.
Faxe MR ansøger anlægspuljen om kr. 1.200.000 til
tilbygningen.
Sager:
Faxed - anlægspuljen -nyt mødelokale som
tilbygning til Kirkekontoret (2020 - 10721)
Faxed - anlægspuljen -nyt mødelokale som
tilbygning til Kirkekontoret (2020 - 10721)
Bilag:
VS Ansøgning om midler til nyt mødelokale som
tilbygning til Kirkekontoret, Ansøgningsskema vedr.
nyt mødelokale, Tegning nyt mødelokale, Scan_0016

13 - Himlingøje kirkegård - udviklingsplan

PU besluttede at kirkegårdskonsulentens anvisninger
følges og nyt projekt udarbejdes.

Kirkegårdskonsulenten anbefaler at Himlingøje MR
kontakter landskabsarkitekt for at få udarbejdet plan
for kirkegården.
Provstiets indstilling: at kirkegårdskonsulentens
anbefaling følges.
Sager:
Himlingøje - kirkegård udviklingsplan (2020 - 6868)
Himlingøje - kirkegård udviklingsplan (2020 - 6868)
Bilag:
Aktdokument, 20200224125924, 2020-03-02
udtalelse udviklingsplan

14 - Ansøgning om salg af Peder Syv Vej 8,
Hellested. 4652 Hårlev

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen og
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte kan sætte
ejendommen Peder Syv Vej 8, Hellested til salg.

Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofte pastorat
ansøger om tilladelse at sælge ejendommen Peder
Syv Vej 8 i Hellested.

Salget skal godkendes af PU, og midlerne anbringes i
stiftet.

Iht Lov om folkekirkens økonomi § 21.b indbetales
provenu af salg til kirke- og præsteembedekapitalen
i stiftet.
Provstiets indstilling: at ansøgning om salg
imødekommes.

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:
Ansøgning om salg af Peder Syv Vej 8, Hellested.
4652 Hårlev, Peder Syv Vej 8 kortmateriale,
Ansøgning om salg af ejendom Peder Syv Vej 8,
img20200323_16192972 Underskrifter fællesmøde
1, img20200323_16234523 Underskrifter
fællesmøde, Aktdokument, Til Hellested MR
Erklæring vedr. reel ejer af præstegårdsjord

15 - Magleby-Holtug . Ansøgninger 5% midler
Magleby-Holtug MR ansøger om midler fra 5 %
puljen: kr. 20.000 til lydisoleret dør til præstens
kontor.
kr. 5.795 til flagstang.

Provstiets indstilling: bevilliges beløb vil det
forventes være fra anlægspuljen, da det ikke er
uforudsete udgifter.
Sager:
Magleby-Holtug - Ansøgninger 5% midler (2020 10716)
Magleby-Holtug - Ansøgninger 5% midler (2020 10716)
Bilag:
SV Ansøgninger 5% midler, VS Ansøgninger 5%
midler, Ansøgning dør, Ansøgning flagstang, Tilbud
Dør, Ref. 10.3. 2020, Tilbud flagstang

PU bevilliger maks. kr. 20.000 fra anlægspuljen til
lydisolering af dør.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstiet.
PU imødekommer ikke midler til flagstang, det hører
ind under drift.

17 - Havnelev - ansøgning til 5 % puljen

PU tager provstens beslutning til efterretning.

Havnelev ansøger om kr. 27.000 fra 5 % puljen til
udbedring af hærværk på kirkegården.
Provst har bevilliget beløbet.

Beløb refunderes ved fremsendelse af
dokumentation og bankinfo til provstiet.

Sager:
Havnelev - 5 % puljen - kirkegård (2020 - 12891)
Bilag:
VS Hærværk på kirkegård, Kirkegård

18 - Ansøgning om honorar til projekt Ringmur
Hellested kirke

PU imødekommer ikke ansøgningen. Muren holdes
under observation.

Hellested MR ansøger anlægspuljen om kr. 70.000 til
udarbejdelse af projekt til renovering af
kirkegårdsmuren/ringmuren ved Hellested kirke.
Provstiets indstilling: Projektet vil være
omkostningstungt, og tage tid. Men muren trænger
til professionel istandsættelse, som de 4x250.000
menighedsrådet anvendte i 2012-2016 var
"brandslukning".

Sager:
Hellested - anlægspuljen - renovering af
kirkegårdsmuren (2020 - 12895)
Hellested - anlægspuljen - renovering af
kirkegårdsmuren (2020 - 12895)
Bilag:
Ansøgning om honorar til projekt Ringmur Hellested
kirke, Ansøgning om honorar til rapport ringmur,
Honoraroverslag KHT tegnestue., VS Hellested Kirke rapport vedr. kirkegårdsmurene,
200324_Hellested.rap

19 - Lille Heddinge-Højerup - 5 % puljen -

Keld Køcher deltog ikke i beslutningen.

Lille Heddinge-Højerup MR ansøger 5% puljen om kr. PU bevilliger beløbet fra 5 % puljen , under
43.893,33 til reparation i præsteboligens kælder
forudsætning at MR ansøger forsikringsordningen
efter vandskade.
om dækning af skaden.
Beløbet udbetales nu ved fremsendelse af faktura,
Provstiets indstilling: beløbet bevilliges.
og en eventuel forsikringssum refunderes til 5 %
puljen.
Sager:
Lille Heddinge-Højerup - 5% puljen - kælder i

præstebolig (2020 - 12896)
Bilag:
VS ansøgning til 5% puljen, CCE22042020,
Årsregnskab 2019

21 - Regnskabskontoret

Keld ønsker punktet udsat.
Punktet er udsat.

Keld fremlægger:
Regnskabskontoret udvider med flere kirkekasser, og
medarbejdernes timetal ændres i en periode.
Nyansættelse til efteråret.
Sager:
Regnskabskontoret - i Tryggevælde Provsti (2019 14983)
Bilag:
VS Timefordelingsplan, Timefordelingsplan 160320

22 - Terslev - overførsel

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Kalkning - Faxe - 2019 (2019 - 17896)
Bilag:
Afløftet moms 2019

23 - Hellested Sogn - ansøgning om
pastoratsændring

Taget til efterretning.

Til orientering.

Sager:
Hellested MR -ønske om pastoratsændring (2020 10483)
Hellested MR -ønske om pastoratsændring (2020 10483)
Bilag:
Sv Fra Hellested MR Ansøgning om udmeldelse af 4
sogns pastorat., Ansøgning til Kirkeministeriet

24 - Referat fra møde med PU og byggeudvalg
Til orientering.

Taget til efterretning.

Sager:
Strøby - møde med PU februar 2020 (2020 - 8962)
Bilag:
Aktdokument, Referat fra møde PU - byggeudvalget
feb. 2020, 47376-16_v1_Til mhr Principgodk. af
instandsættelse af kirken udv. og indv..pdf, 12426717_v1_Til mhr Frem, af udt. Natmus. vedr.
loftsornamentik til evt. bem..pdf

25 - VS: 2 menighedsråd fusionere

Et godt tiltag som PU har taget til efterretning.

Til orientering:
Karise-Alslev har besluttet at fra 1. december 2020
lægges rådene og kirkekasserne sammen til et
menighedsråd.
Sager:
Karise-Alslev - sammenlægning (2020 - 9711)
Karise-Alslev - sammenlægning (2020 - 9711)
Bilag:
VS 2 menighedsråd fusionere, VS Sammenlægning af
menighedsråd + afholdelse af valgmøde

26 - Indflytningssyn Endeslev Præstegård

Taget til efterretning.

Til orientering.

Sager:
Enderslev PG - renovering (2019 - 36949)
Bilag:
Indflytningssyn Endeslev Præstegård, Indflytningssyn
Endeslev Præstegård 2002

27 - Indflytningssyn Haslev Præstegård
Til orientering.

Sager:
Haslev - Ny præstebolig Kirkepladsen 1 (2018 38822)
Bilag:
Indflytningssyn Haslev Præstegård, Indflytningssyn

Taget til efterretning.

Haslev

28 - Indflytningssyn Lille Heddinge Præstegård

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Lille Heddinge - Indflytningssyn præstebolig (2020 4588)
Bilag:
Indflytningssyn Lille Heddinge Præstegård,
Indflytningssyn Lille Heddinge 2002

29 - Evt.

Fællesannonce til orienteringsmødet den 9. juni er
under udarbejdelse og indrykkes i Dagbladet,
Stevnsbladet og Faxe-Haslev posten.
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