Referat
Tryggevælde Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - d. 29-09-2020 kl. 15:00 til 18:00
Deltagere: Anette Seifert, Birgit Bentsen Petersen, Gitte Pihl Jørgensen, Hans Andreas Petersen, Morten
Vive, Vibeke Ulvig Morthorst, Erhard Schulte Westenberg
Afbud: Keld Köcher, John Edgar Hansen

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden og ordstyrer

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt
vedr. ansøgning fra Haslev menighedsråd.

Dagsorden til godkendelse.
Valg af ordstyrer.

Morten Vive valgt til ordstyrer.

2 - Referat

Referat underskrevet.

Referat underskrives.

3 - Provstiskyen

Provstiudvalget tager beslutning på næste møde.

Michael Thruesen fra Provstiskyen præsenterer
Provstiskyen.

4 - Salg af Dalby Præstegård
Køber ønsker adgang til ejendommen.
Provstiets indstilling: at salget afsluttes nu, og at
adgangsvej anlægges.

Provstiudvalget besluttede at provsten kontakter
ejendomsmægler ang. bankgaranti for resterende
købssum.
Provsten kontakter KH tegnestue så at arbejdet med
adgangsvej kan igangsættes.

Sager:
Sdr Dalby - ny præstebolig bygges (2020 - 21590)
Sdr Dalby - salg af præstebolig Sneholmsgårdsvej
(2020 - 5128)
Bilag:
Sv Salg af præstegården i Sønder Dalby, VS 1900732 Dalby Præstegård

5 - Faxe - kirkegårdsvedtægter

Provstiudvalget besluttede at vedtægternes
formuleringer gennemarbejdes til næste møde.

Faxe MR har indsendt vedtægter for fire afdelinger
på Faxe kirkegård, som ønskes godkendt.
Provstiets indstilling: vedtægterne forekommer
utidssvarende og kan ikke anbefales godkendt.
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)
Faxe - kirkegård - vedtægter for afdelinger (2020 27515)
Bilag:
Aktdokument, 20200925120613, Aktdokument,
Skovbrynet, Aktdokument, Lunden, Aktdokument,
blomsterhaven, Aktdokument, Kendt fællesgrav afd.
K

6 - Hellested, Lydanlæg, sag nr. 2019-30013
Hellested MR ansøger om restbeløb til lydanlæg
kr. 26.836,50 fra anlægspuljen.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
26.836,50.
Faktura og bankinfo er fremsendt til provstiet,
beløbet refunderes snarest.

Provstiets indstilling: at ansøgningen
imødekommes
Sager:
Hellested - anlægspulje - lydanlæg til kirken (2019 30013)
Bilag:
Hellested, Lydanlæg, sag nr. 2019-30013, 2020 8004
Lydanlæg, biregnskab, Lydanlæg, kontokort og bilag

7 - Hellested Ansøgning om midler til løvsuger.
Hellested MR ansøger om kr. 135.625 fra
anlægspuljen til en løvsuger.
Maskinkonsulentens udtalelse er vedlagt.
Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Hellested - ansøgning om midler til løvsuger. (2020 -

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

24117)
Hellested - ansøgning om midler til løvsuger. (2020 24117)
Bilag:
VS Ansøgning om midler til løvsuger., Løvsugeransøgning- anlægspuljen aug 2020, Løvsugermaskine
Mertz tilbud 3845, Løvsuger tilbud Servicegården
Tilbud 5147, VS Hellested Ansøgning om midler til
løvsuger., image002

8 - Sdr. Dalby - kirkegård- ansøgning til
anlægspuljen
Sdr. Dalby menighedsråd ansøger om kr. 54.375
fra anlægspuljen til indkøb af katafalk.
Maskinkonsulentens udtalelse er vedlagt.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
kr. 54.375 fra anlægspuljen.
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
bankinfo til provstikontoret.

Provstiets indstilling: at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Sønder Dalby - ansøgning til anlægspuljen - katafalk
(2020 - 19279)
Sønder Dalby - ansøgning til anlægspuljen - katafalk
(2020 - 19279)
Sønder Dalby - ansøgning til anlægspuljen - katafalk
(2020 - 19279)
Bilag:
Ansøgning til Anlægspuljen, Scan0113, ANSØGNING
om finansiering af køb af elkistevogn via
anlægspuljen, Scan0116, Scan0117, SV Ansøgning til
Anlægspuljen Katafalk

9 - Kirkelig ligning 2021
Udmelding om kirkelig ligning 2021 er fremsendt til
Faxe og Stevns kommuner.
Sager:
Budget 2021 - Tryggevælde provsti (2020 - 5477)
Budget 2021 - Tryggevælde provsti (2020 - 5477)
Bilag:
Aktdokument, Ligning 2021- Faxe kommune,
Specifikation til udmelding 2021, Aktdokument,
Ligning 2021 - Stevns kommune, specifikation til
Stevns kommune 110920

Godkendt

10 - BDO oversigt over bemærkninger til
Provstiudvalgene
Revisionsprotokol for Provstiudvalgskassens
regnskab 2019 til godkendelse.
Revisionen bemærker at 5 % puljernes
indestående ligger over de 5 %.
Revisionen gør opmærksom på at bilagsgrundlaget
for skattefri kørselsgodtgørelse skal indeholde
præcise til/fra adresser.

Udover dette indeholder protokollatet for
Provstiudvalgskassen bemærkninger til alle
provstiudvalg i Roskilde stift:
Pkt. 2 side 18. 3 afsnit; at flere kirke bruger
regnskabskontor/regnskabsførere og dette giver
manglende funktionsadskillelse, etc.
Pkt. 3. side 8, 4 afsnit: årsag til at kasseeftersyn i
2019 var "uanmeldte telefonopkald". At anmeldte
kasseeftersyn, som hidtil været brugt i provstierne,
ikke er effektive og skal være uanmeldte.
(Provstiet vil her indskyde at de "uanmeldte
telefonopkald", blev efterfulgt af email med
revisionens krav om at regnskabsførerne skulle
scanne et utal af bilag. Et personligt kasseeftersyn
giver også regnskabsførerne mulighed til en positiv
dialog med revisor. At kun et uanmeldt
kasseeftersyn er effektivt er efter vor opfattelse ikke
korrekt, da det i dag ikke er en kasse med penge som
skal tælles. Hvilket BDO også selv skriver. )
Pkt. 6, side 21 og 22. Generelt om årsregnskaberne
under Roskilde Stift.
Provstiets indstilling: at stiftet gøres opmærksom på
dette.

Sager:
Tryggevælde provsti - Regnskab 2019-BDO oversigt
over bemærkninger til Provstiudvalgene (2020 27195)
PUK Regnskab 2019 - Tryggevælde provsti (2020 19936)

Provstiudvalget besluttede at provsten
kontakter revisor for at klargøre om protokollatet
omhandler provstiudvalgets regnskab eller alle
kirkekasser i provstiet.

Bilag:
VS BDO oversigt over bemærkninger til
Provstiudvalgene, protokollat

11 - Kvartalsrapport juni 2020

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten pr.
30. juni 2020

Kvartalsrapport for PUK - kassen pr. 30 juni til
godkendelse.
Der er et mindre overskud på 58.000
Sager:
Kvartalsrapporter 2020 - PUK - Tryggevælde provsti
(2020 - 19679)
Bilag:
Kvartalsrapport juni 2020

12 - Haslev - Kirkepladsen 1 - anlægspuljen

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med kr.
192.250 fra anlægspuljen.

Punkt er tilføjet efter udsendelse af dagsorden
Beløb refunderes ved fremsendelse af faktura og
Haslev MR ansøger om kr. 192.250 fra anlægspuljen bankinfo til provstikontoret.
til etablering af terrasse og udenomsarealer ved
præsteboligen på Kirkepladsen 1.

Sager:
Haslev - Ny præstebolig Kirkepladsen 1 (2018 38822)
Bilag:
Ansøgning til PU, Ansøgnings til PU - haveanlæg, 1
Indkørsel - ser mod nord, 2 Græs og gangsti sydsiden, 3 Græs og gangsti - vestsiden, 4 Gangsti og
terrasse - vestvendt, 5 Terrasse - vestvendt ser mod
øst, 6 Terrasse - vestsiden ser mod nord, 7 Gangsti nordsiden, 8 Gangsti - P-plads - Østsiden, 9 P plads østsiden ser mod nord

13 - Befolkningsprognose Stevns kommune
Til orientering.
Sager:
Tryggevælde provsti -Befolkningsprognose Stevns
kommune (2020 - 27201)
Bilag:
Befolkningsprognose_2020_stevns_kommune

Taget til efterretning.

14 - Til Himlingøje MR: Oplysninger udbedes om
igangsætning af ikke godkendt projekt - nyt
varmeanlæg i Himlingøje Kirke

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Himlingøje kirke - varmeanlæg (2020 - 20808)
Bilag:
Sv Til Himlingøje MR Oplysninger udbedes om
igangsætning af ikke godkendt projekt - nyt
varmeanlæg i Himlingøje Kirke (STPR F2 1025517), Til
Himlingøje MR Bekræfter modtagelsen af
oplysninger om nyt varmeanlæg til Himlingøje Kirke

15 - Til Vråby MR: Bekræfter modtagelsen af
oplysninger om installeret varmeanlæg

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
ROS - Kirke - Vråby - etableret varmeanlæg - ikke
godkendt - august 2020 (2020 - 20920)
Bilag:
Til Vråby MR Bekræfter modtagelsen af oplysninger
om installeret varmeanlæg

17 - Evt.

Mødekalender for 2021 aftales næste møde.

2020 - 20256 - Tryggevælde Provsti – Møder 29-09-2020, 15:00

Anette Seifert (Tryggevælde
Provstiudvalg)

Birgit Bentsen Petersen
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Provstiudvalg)
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(Tryggevælde Provsti)
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