Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

November Provstiudvalgsmøde - d. 24-11-2020 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

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden godkendt, med tilføjelse af punkt 21 ansøgning fra Kongsted.

Dagsorden til godkendelse
Valg af ordstyrer

2 - Referat
Referat underskrives

Hans valgt som ordstyrer.

Hans ønsker tilført til referat fra 29. oktober at punkt
12 blev afgjort ved afstemning. 4 stemte for at
bevare træerne, og 3 stemte imod.
Referat blev underskrevet.

3 - Nyt fra formanden

Drøftelser om menighedsråds og udvalgs foretræde
for provstiudvalget. Der er enighed i PU at det er
menighedsrådene som fremlægger for
provstiudvalget. Et udvalg kan også fremlægge men
med et klart mandat fra menighedsrådet.
På næste PU-møde skal der afsættes tid til drøftelse
og beslutning om hvordan kan provsti og
provstiudvalg støtte menighedsråd i, og fremme
processen ved større byggeprojekter.

4 - Provstikonsulent

Klaus orienterede om sit første år her i provstiet.

Klaus orienterer

5 - Magleby-Holtug - ansøgning om overførsel af
midler til driftkonto
Magleby-Holtug MR ansøger om tilladelse at
overføre kr. 71.792 fra anlæg til drift. Beløbet er
overskud fra afsluttede/ikke igangsatte

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen, og
midlerne kan overføres til drift.

anlægsprojekter.
Provstiets indstilling: At ansøgningen
imødekommes.
Sager:
Magleby-Holtug - anlægsmidler til drift (2020 32525)
Magleby-Holtug - anlægsmidler til drift (2020 32525)
Bilag:
Aktdokument, 20201110143306, Re Magleby-Holtug
- ansøgning om overførsel af midler til driftkonto
(STPR F2 1143773)

6 - Ansøgning om midler til nye låger Tureby

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
24.750 fra anlægspuljen.

Tureby MR ansøger om kr. 24.750 til nye
kirkegårdslåger. De gamle låger var medtaget af råd Beløbet refunderes ved fremsendelse af faktura og
og blev taget ned for ca. 2 år siden.
bankinfo til provstikontoret.
Arbejdet er godkendt i stiftet.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.
Sager:
Tureby - kirkegårdslåger (2019 - 14904)
Tureby - kirkegårdslåger (2019 - 14904)
Tureby - kirkegårdslåger (2019 - 14904)
Tureby - kirkegårdslåger (2019 - 14904)
Bilag:
Re Ansøgning om midler til nye låger Tureby,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_Tureby
Nye Låger, Beskrivelse af arbejdet som ønskes udført
img005, Til Tureby MR Godkendt ny kirkegårdslåge,
Aktdokument, Delreferat fra møde 30. april - PU
møde

7 - Teestrup- anlægspuljen - renovering af
udlejningsbolig

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
56.725 fra anlægspuljen.

Teestrup MR ansøger om kr. 56.725 fra anlægspuljen Beløbet refunderes ved fremsendelse af faktura og
til renovering af lejebolig.
bankinfo til provstikontoret
Provstiets indstilling: at ansøgningen
imødekommes.

Sager:

LUKKET _ DOBBELT Tryggevælde Provsti - Byggesag Teestrup kirke - Teestrup Sogns Menighedsråd Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2020 32780)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering

8 - Alslev kirkegård - udvidelse af sti

Provstiudvalget er indstillet på at bevillige midler fra
anlægspuljen til etablering af sti fra kirkedør til
Alslev MR ansøger om kr. 63.250 fra anlægspuljen til toiletbygning.
etablering af gangsti fra kirkedør til toilet.
Stien skal anlægges med slotsgrus, som beskrevet af
Menighedsrådet har i 2019 anlagt sti fra kirkelåge til kirkegårdskonsulenten i vedlagte rapport.
kirkedør.
Inden endelig bevilling skal menighedsrådet
Kirkegårdskonsulenten anbefaler at stien udføres i indhente totilbud på etablering med slotsgrus.
slotsgrus.
Tilbud fremsendes til provstikontoret.
Kirkegårdskonsulenten konstaterer også at
provstiudvalgets beslutning ikke er fulgt ved
Provstiudvalget bemærker at menighedsrådet ikke
etablering af flisegangen. I stedet for nordisk granit fulgte provstiudvalgets beslutning af 30. april 2019,
har menighedsrådet brugt portugisisk granit, som kg- ved etablering af gangsti fra låger til kirkedør.
konsulenten anbefaler lægges om til nordisk granit. Kirkegårdskonsulenten anbefalede i sin rapport at
der blev brugt nordisk granit isf. portugisisk granit.(
Provstiets indstilling: at der kan bevilliges til
Rapporten er fremsendt til menighedsrådet den 4.
slotsgrus.
april 2019).
Provstiudvalgets betingelse for tildeling af midler fra
anlægspuljen var at kirkegårdskonsulentens
Sager:
anbefalinger blev fulgt.
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Alslev kirke Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2020 - 30147)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Alslev kirke Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2020 - 30147)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Alslev kirke Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2020 - 30147)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Sti - Alslev, Aktbilag, id
nr 455234: VS Alslev kirkegård, Aktbilag, id nr
386660: tegning Alslev KG, Aktbilag, id nr 386693:
Udtalelse om plan for Alslev kirkegård, Aktbilag, id nr
468214: Delreferat fra møde 30. april - PU møde, SV
Alslev kirkegård - udvidelse af sti (STPR F2 1110651),
2020-10-31 Udtalelse Udvidelse af sti, Opsummering,
Sti - Alslev

9 - Forpagtningskontrakt til provstiudvalget
Til godkendelse

Provstiudvalget godkender kontrakten.
Provsten underskriver og kontrakten returneres til
menighedsrådet.

Sager:
Enderslev - Forpagtningskontrakt til provstiudvalget
(2020 - 33517)
Bilag:
Forpagtningskontrakt til provstiudvalget, 20114
Forpagtningskontrakt Endeslev underskrevet

10 - Hellested - forpagtningskontrakt
Til godkendelse

Provstiudvalget godkender kontrakten.
Provsten underskriver og kontrakten returneres til
menighedsrådet.

Sager:
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofteforpagtningskontrakt til godkendelse (2020 - 33518)
Smerup-Spjellerup-Hellested-Vemmetofteforpagtningskontrakt til godkendelse (2020 - 33518)
Bilag:
Tillæg til forpagtningskontrakt Hellested, Hellested
Hårlev kort, Smerup-Spjellerup-Hellested påtegning,
SV Tillæg til forpagtningskontrakt Hellested

11 - Strøby - anlægsmidler

Stevns ligningsområde er økonomisk udfordret, og
provstiudvalget har derfor ekstra fokus på at
Oversigt over forbrugte anlægsmidler pr. 1.10.2020. ligningsområdets fællesskab ikke skal bære
unødvendige udgifter. Det er provstiudvalgets pligt
Nordstevns kirkekasse har i 2018 og 2019 haft en
som myndighed at gribe ind og sørge for at
udgift i negativ rente på, kr. 29.000 og 49. 000, i alt ligningsmidler forvaltes på bedst mulige måde.
kr. 78.000 i negativ rente på indestående i bank,
herunder anlægsbevilling til renovering af Strøby
Nordstevns kirkekasse har i 2018 og 2019 i alt haft en
kirke.
udgift i negativ rente på kr. 78.000.
Provstiet har udarbejdet forslag til bedre anbringelse Provstiudvalget anmoder derfor menighedsrådet om
af midlerne, som er præsenteret for
at resterende anlægsmidler til renovering af Strøby
menighedsrådet.
kirke, kr. 2,6 millioner overføres og anbringes i
Menighedsrådet har ikke kommenteret forslaget.
anlægspuljen. På lige vilkår med øvrige kirkekasser i
provstiet.
Sager:
Strøby - forsikringssum og anlægsmidler (2020 Såfremt menighedsrådet vælger at beholde
31268)
anlægsmidlerne i kirkekassen, kan
Strøby - forsikringssum og anlægsmidler (2020 provstiudvalget med rimelighed ikke længere
31268)
kompensere kirkekassens drift for udgiften på
Strøby - forsikringssum og anlægsmidler (2020 negativ rente.
31268)
Strøby - forsikringssum og anlægsmidler (2020 31268)
Bilag:
VS Vedr. investering af midler i Nordstevns
kirkekasse, A - TRYGGEVÆLDE PROVSTI NY,
Menighedsråd - inv., Aktdokument, VS Bilag til PU

møde, Skimmelsvamp i kirken 2015-2020,
Anlægsskema 2020, SV Strøby Kirke - udvendige
arbejder - status for byggeregnskab pr. 1. oktober
2020

12 - Regnskab 2019, provstiudvalgskassen
Udsat fra sidste møde
Provstirevisor bemærkninger til
Provstiudvalgskassens regnskab for 2019:

Provstiudvalgets tager revisors bemærkninger til
efterretning.
Der er ikke tilført 5% puljerne yderligere ligning i
2020.
Adresser specificeres tydeligere fremadrettet.

Vi har foretaget en beregning af om 5 % reserven
ligger inden for det tilladte. Det er konstateret, at
reserven overstiger det tilladte. Vi henstiller til, at der
tages stilling til, at reglerne overholdes.
og
Vi har gennemgået bilagsgrundlaget for udbetaling
af skattefri kørselsgodtgørelse. Vi skal i den
forbindelse gøre opmærksom på, at bilaget bl.a. skal
angive præcise til/fra adresser således
bilagsgrundlaget lever op til Skattestyrelsens krav
herfor.
Provstiets kommentar:
Der er ikke tilført 5% puljerne yderligere ligning i
2020.
Adresser specificeres tydeligere fremadrettet.

Sager:
Revision 2019 - protokollater - Tryggevælde provsti
(2020 - 33519)
Bilag:
VS Bemærkninger 2019, Tryggevælde Provsti,
Bemærkninger, Årsregnskab 2019, Tryggevælde
Provsti

13 - Assistance fra Regnskabskontoret
Provstiet indgår aftale med Regnskabskontoret.
Beløbet vil være mellem 10.000-15.000/år.
Sager:
Tryggevælde PU- Regnskabskontoret (2020 - 32541)
Bilag:
Aktdokument, Brev til Regnskabskontorets
bestyrelse

Provstiudvalget godkender aftale og beløb.

14 - Revision kirkekeasserne 2019

Provstiudvalget godkender kirkekassernes
regnskaber for 2019.

Udsat fra sidste møde.
Godkendelse af kirkekassernes regnskab for 2019.
Revisionen bemærker at frie midler i Vråby
kirkekasse er negative ultimo 2019. Dette er ikke
korrekt, pr. 31.12.2019 er kirkekassens frie midler kr.
374.600
Provstiet vil nu nøje gennemgå alle protokollater for
at se om der er yderligere fejl i
revisionsprotokollater.
"Vråby:
Bemærkninger til årsrapporten:
Forvaltningsrevision:
I forbindelse med vores revision har vi konstateret
følgende forhold:
• Menighedsrådets frie midler er negative ultimo
2019. Vi henstiller til at frie midler genetableres. "

Sager:
Revision 2019 - protokollater - Tryggevælde provsti
(2020 - 33519)
Bilag:
VS Bemærkninger 2019, Tryggevælde Provsti,
Bemærkninger, Årsregnskab 2019, Tryggevælde
Provsti

15 - Til Tryggevælde provstiudvalg vedrørende
vedtægt om fælles anlægspulje i Stevns kommune
(KM F2.: 91621)
Udsat fra sidste møde
-Den 3. december 2018 fremsendes til
Kirkeministeriet underskrevet vedtægt om
Samarbejde om fælles anlægspulje i Stevns
ligningsområde pr. 1.1.2019.
Samarbejdets vedtægt er indgået nøjagtig som
Kalkningspuljerne i Stevns og Faxe og den fælles
anlægspulje i Faxe ligningsområde,
som Kirkeministeriet har givet dispensation til
iht. Lov om menighedsråd §43 og §43b, Lov om
folkekirkens økonomi.
-Den 20. maj 2019 svarer Kirkeministeriet at

Provstiudvalget gentager ansøgning om godkendelse
af vedtægt, da forsøgsordningen slutter 31.12.20

samarbejdet er godkendt som etableret under
forsøgsordningen og gælder frem til den 31.
december 2020.
-Provstiet gør efterfølgende Kirkeministeriet
opmærksom på at dette med forsøgsordningen må
bero på en misforståelse.
Provstiudvalget og menighedsrådene i Stevns aldrig
har ansøgt om at komme med i de forsøgsordninger
som Kirkeministeriet udbød.
Forsøgsordning blev fravalgt da der var gode
erfaringer fra samarbejdet med Faxe om fælles
anlægspulje. Og man ønskede heller ikke en
udløbsdato på samarbejdet.
-Den 21. februar 2020 svarer Kirkeministeriet at
ministeriet har "ændret praksis siden 2017 hvor
samarbejdet mellem provstiudvalget og
menighedsrådene i Faxe blev godkendt" , "skal
etablering af en anlægspulje ske i overensstemmelse
med de pågældende forsøgsvilkår".

Sager:
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde
Provstiudvalgsmøde, Aktdokument, Til Tryggevælde
Provstiudvalg vedr. påmindelse om ansøgning af
forlængelse af forsøgsperiode

16 - Roholte Kirke synsforretning 03.11.20
Til godkendelse
Sager:
Synsrapporter - Faxe kommune - Tryggevælde
provsti (2020 - 17245)
Bilag:
VS Roholte Kirke synsforretning 03.11.20, Roholte
Kirke synsforretning 03.11.20

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

17 - Kongsted præstebolig

Provstiudvalget afventer projekt fra menighedsrådet.

Rapport fra Konsulenterne er vedhæftet.
I 2017 blev boligen skimmelrenoveret for 1.290.000
Sager:
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Bilag:
VS Ang. besøg vedr. skimmelrenovering af
præsteboligen, Kongsted præstegård fugtteknisk
gennemgang, VS Økonomi på renovering af
Kongsted præstebolig, Økonomisk vurdering, VS ang.
sognehus, og præstebolig, F-01, Køkkenforslag 29.
juni 2020-Model, Oversigtsbillede A4, P-01,
Økonomisk vurdering maj 2020

18 - Tryggevælge provst Kirkebogseftersyn

Godkendt.

Provsten ansøger om kr. 10.000
til bistand til kirkebogseftersyn.
Sager:
Tryggevælge provst Kirkebogseftersyn (2020 - 33797)
Bilag:
Aktdokument

19 - Kvartalsrapport 2020
Kvartalsrapport for 3. kvt for Provstiudvalgskassen til
godkendelse.

Sager:
Kvartalsrapporter 2020 - PUK - Tryggevælde provsti
(2020 - 19679)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 2020

Godkendt.

20 - Ansøgning om nedrivning af Dyssevej 3.
Kongsted MR ansøger om kr. 315.000 + moms til
nedrivning af sognehus.

Provstiudvalget ønsker at menighedsrådet indhenter
to tilbud på nedrivning og fremsender ansøgning
til provstiet via BYGGESAG

Sager:
Kongsted - Sognehus (2019 - 4616)
Bilag:
VS Ansøgning om nedrivning af Dyssevej 3.,
Økonomisk vurdering maj 2020

21 - Evt.

22 -
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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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