Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - d. 27-10-2020 kl. 15:00 til 18:00
Deltagere: Erhard Schulte Westenberg, Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans
Andreas Petersen, Morten Vive, Vibeke Ulvig Morthorst
Afbud: Keld Köcher, John Edgar Hansen

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden blev godkendt.
Birgit valgt som ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

2 - Referat

Referat underskrevet

Referat til underskrift.

3 - Nyt fra formanden

4 - Nyt fra provstikonsulenten
Klaus vil fremover deltage ved hvert andet PU-møde.

5 - BDO - provstirevisor
Suelja Sadokovic og Morten Bang fra BDO deltager.
Sager:
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
Bilag:
VS Vedr. BDO, SV Revisionsprotokol Tryggevælde

Provstiudvalget havde spørgsmål om punkt 4. i
revisionsprotokollatet, som ville være bedre
kommunikeret i et særskilt brev til alle provstiudvalg.
Provsti og provstiudvalg efterlyste bedre og mere
information fra BDO, f eks var vi ikke informeret om
at BDO i 2019 gjorde kasseeftersyn pr. telefon.
Provsti gjorde opmærksom på at kasseeftersynet pr
telefon gave regnskabsførerne uforholdsmæssigt
meget ekstraarbejde, med endeløse telefonsamtaler
og scanning af et utal af bilag. Desuden er det er en
tryghed for regnskabsførerne at revisionen kommer
ud til dem.
BDO blev gjort opmærksom på at de er velkomne at
bruge mødelokaler på provstikontoret til

Provsti

kasseftersyn for kasserne i Tryggevælde provsti. Og
at der i alle provstier er sognehuse, kirkekontor som
har mulighed at stille lokaler til rådighed.
Alt i alt et godt møde.

6 - Mødeplan 2021

Mødeplanen blev godkendt.

Mødeplan for 2021 til godkendelse, (korrigeret ift
første udsendte forslag til mødeplan)
Forslag til godkendelse:
Provstiudvalgsmøder 2021
februar den 2. - (efterfulgt af formandsmøde)
marts den 16.
april den 14.
maj den 27.
juni den 29.
august den 25. (ifm. med PU budgetmøde)
september den 28
oktober den 26.
november den 30. konstituerende møde for det ny
provstiudvalg + ordinært provstiudvalgsmøde.
Formandsmøde den 2. februar
Budgetmøder den 24. og 25. august
Budgetsamråd den 8. september, Stevns
Budgetsamråd den 9. september, Faxe
Offentligt møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd
- den 1. september
(ved tidligere valg skulle mødet holdes mellem den
14. august og den 3. september)

Sager:
Mødeplan 2021 - Tryggevælde provsti (2020 - 30280)
Bilag:
forslag til mødeplan 2021

7 - Tidsplan Provstisky
Punkt udsat fra sidste møde:
Anskaffelse af Provstiskyen til provstiudvalgets
beslutning.

Provstiudvalget besluttede at bruge Provstiskyen fra
budgetlægning 2022.
Tidsplanen blev godkendt.
Provstiudvalget besluttede at der kan købes timer
hos Regnskabskontoret. Økonomisk forslag til
godkendelse fremlægges på næste PUø-møde

Sager:
Provstiskyen - analyseværktøj til Tryggevælde provsti
(2020 - 30270)
Bilag:
Aktdokument, Tidsplan Provstisky

8 - Havnelev lån

Godkendt til referat; kr. 40.000 er konverteret fra lån
fra 5% puljen til bevilling i 2021, til referat.

Som besluttet af provstiudvalget på budgetmøde:
Likviditetslån til Havnelev kirkekasse er konverteret
til bevilling fra 5 % puljen .
Sager:
Havnelev - 5 % puljen - likviditetslån (2020 - 6879)
Bilag:
Aktdokument, ang. likviditetslån

9 - PUK Regnskab 2019 - revision

BDO svarede på spørgsmålet under punkt 5.

Punkt udsat fra sidste møde, provsten kontaktede
Per Lund hos BDO.
Afventer svar.

Sager:
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
Bilag:
Ang. Anvendt regnskabspraksis

10 - MR - Regnskab 2019 - protokollat
Punkt udsat fra sidste møde
Afventer møde med BDO
Sager:
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
Himlingøje - honorar til kontaktperson (2020 30094)
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
Bilag:

Udsat til næste møde.

VS Hårlev - regnskab 2019, BDO revision, Honorar til
kontaktperson Himlingøje MR, VS Bemærkning til
Revisionsprotokol, BDO revision

11 - Særlige vedtægter vedr. Faxe kirkegård

Morten Vive forlader mødet under behandlingen.

Punkt udsat fra sidste møde.
Til provstiudvalgets godkendelse.

Provstiudvalget godkendte tillæg til vedtægten.

Provstiets indstilling: at vedtægten godkendes.
Sager:
Faxe - kirkegård - vedtægter for afdelinger (2020 27515)
Faxe - kirkegård - vedtægter for afdelinger (2020 27515)
Faxe - kirkegård - vedtægter for afdelinger (2020 27515)
Faxe - kirkegård - vedtægter for afdelinger (2020 27515)
Bilag:
VS Særlige vedtægter vedr. Faxe kirkegård,
Beslutningsprotokol 13.08.20, VS Til Provstiet.
Vedtægter, VS Særlige tillæg til
Kirkegårdsvedtægten, Scan_0041,
Standardvedtaegter_og_takstblad_for_kirkegaarde_i
_tryggevaelde,
Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter, VS Særlige
tillæg til Kirkegårdsvedtægten, Scan_0041,
Standardvedtaegter_og_takstblad_for_kirkegaarde_i
_tryggevaelde,
Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter

12 - Hellested - anlægspuljen -fældning af
lindetræer på kirkegården
Hellested MR ansøger om tilladelse til at fælde tre
lindetræer på kirkegården, og om kr. 39.750 fra
anlægspuljen.
Kirkegårdskonsulentens udtalelse er indhentet og af
udtalelsen fremgår det at fældning af lindetræerne
ikke kan ikke anbefales. Muren holdes under
observation og træerne gennemgås ca. hvert 2-3 år
for døde og krydsende grene. Dette er
påkrævet fordi der tidligere er foretaget styning af
trækronerne.
Provstiets indstilling: at kirkegårdskonsulentens
anbefalinger følges.

Provstiudvalget godkender ikke at træerne fældes.
Kirkegårdskonsulentens rapport sende til
menighedsrådet sammen med afgørelsen.
Menighedsrådet følger konsulentens anvisninger.

Sager:
Hellested - kirkegård - fældning af lindetræer (2020 28989)
Hellested - kirkegård - fældning af lindetræer (2020 28989)
Bilag:
Lindetræer- ansøgning Provstiet om fældning aug
2020, Tilbud træfældning JJ skovservice 2020, SV
Ansøgning om tilladelse til fældning af lindetræerHellested Kirkegård (STPR F2 1093151), 2020-10-10
udtalelse fældning af tre lindetræer

13 - Sdr. Dalby - anlægspuljen - separering
Sdr. Dalby MR ansøger om kr. 158.750 fra
anlægspuljen. Beløbet skal bruges til separering af
kloaksystemet på Karisevej 63 og Sneholmgårdsvej
11.
Faxe kommune har sendt varsel om påbud den 20.
maj 2020 og tidsfristen for udførelse forventes være
den 31. januar 2021.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
158.750 fra anlægspuljen.
Beløbet refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen bevilliges fra
anlægspuljen.
Sager:
Sdr. Dalby - anlægspuljen - kloak (2020 - 30113)
Sdr. Dalby - anlægspuljen - kloak (2020 - 30113)
Bilag:
Scan0126, Scan0125

14 - Til Tryggevælde provstiudvalg vedrørende
vedtægt om fælles anlægspulje (KM F2.: 50251)
Den 3. december 2018 sendte provstiet til
Kirkeministeriet, en underskrevet vedtægt om
Samarbejde om fælles anlægspulje mellem
menighedsrådene i Stevns ligningsområde og
provstiudvalget, med start den 1. januar
2019. Samarbejdet er etableret iht. Lov om
menighedsråd § 43 og §43 og Lov om folkekirkens
økonomi. Samarbejdet er nøjagtig som den fælles
anlægspulje i Faxe ligningsområde, etableret den
1.januar 2017, og som er godkendt af
Kirkeministeriet.
Den 20. maj 2019 skriver Kirkeministeriet at
samarbejdet er godkendt som etableret under

udsat til næste møde

forsøgsordningen og gælder frem til 31. december
2020.
Efterfølgende gjorde provstiet Kirkeministeriet
opmærksom på at dette må bero på en
misforståelse, da menighedsrådene i Stevns og
provstiudvalget aldrig har ansøgt om at komme med
i de forsøgsordninger som Kirkeministeriet udbød.
Forsøg blev fravalgt da provstiudvalget allerede
havde gode erfaringer fra samarbejdet med Faxe om
en fælles anlægspulje, og man ønskede 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".
Det fremgår ikke om "ændring af praksis" indebærer
at gældende love er sat ud af kraft.
Forsøgsordningerne har været forsøg som
menighedsråd og provstiudvalg skulle ansøge om at
deltage i.

Sager:
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Anlægspulje Stevns - afstemning og oprettelse (2018
- 32947)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Anlægspulje
underskrevet - Stevns, Aktdokument, Til
Tryggevælde Provstiudvalg vedr. påmindelse om
ansøgning af forlængelse af forsøgsperiode,
Aktdokument, Til Tryggevælde Provstiudvalg vedr.
påmindelse om ansøgning af forlængelse af
forsøgsperiode, Aktdokument, Til Tryggevælde
Provstiudvalg vedr. evaluering af forsøg under
forsøgsramme 1, Aktdokument, Til Tryggevælde
provstiudvalg vedrørende vedtægt om fælles
anlægspulje, forsc3b8gsvilkc3a5r-nr.-1-2019

15 - Kongsted PG - Ang. besøg vedr.
skimmelrenovering

Udsat til næste møde

Udtalelse om Kongsted præstegård fra arkitekt
Jesper Herbert Nielsen og klima- og energikonsulent
Poul Klenz Larsen.

Provstiets indstilling: Provsten orienterer og
fremlægger forslag.
Sager:
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Bråby - Bråby Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 29153)
Kongsted PG - skimmelsvamp -ansøgning til 5%
puljen (2019 - 4308)
Bilag:
VS Ang. besøg vedr. skimmelrenovering af
præsteboligen, Kongsted præstegård fugtteknisk
gennemgang, SV Skimmelsvamp, VS Økonomi på
renovering af Kongsted præstebolig, Økonomisk
vurdering

16 - Synsrapport

Godkendt

Synsrapport over Højerup kirke og kirkegård til
godkendelse.

Sager:
Synsrapporter 2020 - Stevns kommune Tryggevælde provsti (2020 - 19672)
Bilag:
VS synsrapp., CCE07102020_0002

17 - Roholte KIrke blågran
Roholte MR ansøger om tilladelse at fælde en
blågran på kirkegården.
Kirkegårdskonsulenten kan anbefale tilladelse til
fældning.
provstiets indstilling: at træet fældes, og at
kirkegårdskonsulentens anbefalinger følges.

Sager:
Roholte - fældning af blågran på kirkegård (2020 -

Provstiudvalget godkender at blågranen fældes, og
Kirkegårdskonsulentens anvisninger følges,

24226)
Roholte - fældning af blågran på kirkegård (2020 24226)
Bilag:
VS Roholte KIrke blågran, 014, 2020-09-26 Udtalelse
blågran

18 - Havnelev - ringemaskine

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
38.000 fra 5 % puljen.

Havnelev MR ansøger 5 % puljen om kr. 31.000 til ny
ringemaskine og kr. 7.000 til elektriker.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.
Sager:
Havnelev - 5 % - ny ringemaskine (2020 - 30107)
Bilag:
FW Ringemaskine, Billede (35)

19 - Karise - kirkegårdsmur

Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at
fremsende et projekt.

Karise MR ansøger om kr. 200.000 fra anlægspuljen
til renovering af kirkegårdsmuren ved Karise kirke.
Renoveringen skal godkendes i Roskilde stift.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Karise kirke Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2020 - 30145)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Tilbud Mur - Karise

20 - Karise - sikring af gravsten
Karise MR ansøger anlægspuljen om kr. 38.056 til
sikring af gravsten.
Tilbud er indhentet kr. 55.445, hvoraf kr. 12.555 er
sikring af bevaringsværdige gravstene og kr. 42.890
er sikring af gravstene i lapidarium.
Provstiets indstilling: at menighedsrådet kan betale
sikring af bevaringsværdige gravsten af kirkekassen.
Gravstenene i lapidarium kan lægges ned eller
fjernes.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Karise kirke -

Provstiudvalget imødekommer ikke ansøgningen.

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Kirkegårde
(2020 - 30143)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Tilbud Stensikring
Karise

21 - Karise - katafalk - Ansøgning (byggesag) via
selvbetjening

Provstiudvalget ønsker at menighedsrådet indhenter
yderligere et tilbud som fremsendes til provstiet.

Karise MR ansøger om midler fra anlægspuljen til
indkøb af katafalk.
Provstiets indstilling: Der indhentes yderligere tilbud
og maskinkonsulenten kontaktes.
Sager:
Tryggevælde Provsti - Byggesag - Karise kirke Karise-Alslev Sognes Menighedsråd - Kirkebygning
(2020 - 30144)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Katafalk Karise

23 - Terslev - nedrivning af staldlænge
Terslev MR ansøger om tilladelse til nedrivning af
staldlænge, og opførelse af ny bygning til garage og
opbevaring.
Den økonomiske vurdering pr. januar 2019 er kr. 2,2
mil. Menighedsrådet ansøger om midler fra
anlægspuljen til projektet.

Provst Erhard Westenberg forlod mødet under
sagens behandling.
Provstiudvalget imødekom ansøgningen og
staldlængen kan rives, og ny garage kan opføres.
Provstiudvalget bevilligede 2.200.000 fra
anlægspuljen

Sager:
Terslev - stald (2020 - 24983)
Terslev - nedrivning af stald og ny garage - ansøgning
til anlægspuljen (2019 - 4315)
Terslev - nedrivning af stald og ny garage - ansøgning
til anlægspuljen (2019 - 4315)
Bilag:
VS Terslev præstegård - nedrivning af staldlænge,
garage, graverfaciliteter mv., Ansøgning til
anlægspuljen,
Ansøgningsskema_til_anlægspuljen_i_Faxe_111201
9, Skitseforslag, Økonomisk vurdering jan. 2019,
Aktdokument, Delreferat fra møde Tillægspunkter til
PU møde 30. januar - dagsorden 2.

24 - Strøby Kirke - Arkæologisk rapport fra

Taget til efterretning.

prøvegravning i kirken
Til orientering.
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
SV Strøby Kirke - Arkæologisk rapport fra
prøvegravning i kirken, Strøby Kirke - notat vedr.
gulvvarmesystem - 19.10.2020, SV Strøby Kirke Arkæologisk rapport fra prøvegravning i kirken, Re
Strøby Kirke - Arkæologisk rapport fra prøvegravning
i kirken, Rapport Arkæologisk undersøgelse i Strøby
Kirke 2020

25 - Strøby Kirke - varmeledning mellem kirken og
graverbygningen.

Taget til efterretning.

Til orientering
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
SV Strøby Kirke - varmeledning mellem kirken og
graverbygningen., Re Strøby Kirke -, image001

26 - Møde i Byggeudvalget

Taget til efterretning.

Hans refererer fra mødet.
Sager:
Strøby - kirke - indendørs arbejder (2019 - 29493)
Bilag:
VS Møde i Byggeudvalget

27 - Provstiudvalgskonference
Til orientering
Sager:
Provstiudvalgskonference 2021 (2020 - 30102)
Bilag:
Provstiudvalgskonference

Taget til efterretning.

28 - Evt.
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