
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 25. juni 2015. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen

Marianne Agerholm deltog i mødet fra punkt 11

Indkommet en ny sag - indsat under punkt 21

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Benløse Præstegård - synsrapport 2015
Sag: Synsudskrifter (1304) - Benløse Sogn

Benløse Præstegård - synsrapport 2015
Benløse Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport for Benløse Præstegård.

Inger Glerup provstiudvalgsmedlem og medlem af
Benløse Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og
forlod mødet under dette punkt.

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.

3 Benløse Kirke og Kirkegård - synsrapport
2015
Sag: Synsudskrifter (1304) - Benløse Sogn

Benløse Kirke og Kirkegård - synsrapport 2015
Benløse Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport for Benløse Kirke og Kirkegård.

Inger Glerup provstiudvalgsmedlem og medlem af
Benløse Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og
forlod mødet under dette punkt.

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.

4 Benløse gl. Skole - synsrapport 2015
Sag: Synsudskrifter (1304) - Benløse Sogn

Benløse gl. Skole - synsrapport 2015
Benløse Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport for Benløse gl. Skole.

Inger Glerup provstiudvalgsmedlem og medlem af
Benløse Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og
forlod mødet under dette punkt.

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.

5 Ansøgning om ekstra bevilling
Sag: Lynge Præstegård - Handlingsplan
(1567) - Lynge Sogn

Ansøgning om ekstra bevilling
Lynge Menighedsråd meddeler i mail af 4. juni
2015, at de har ansøgt om en ekstrabevilling
hos A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond på 375.000 kr., da der har
vist sig større skader på bindingsværket på
Lynge Præstegård end først antaget.

Godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

Samtidig ansøger menighedsrådet Provstiet om
beløbet, som kun skal komme til udbetaling,
såfremt fonden ikke bevilger det ekstra ansøgte.

Der vedlægges:
Menighedsrådet mail af 4. juni 2015.
Ansøgning til fonden af 4. juni 2015.
Redegørelse vedr. forøget restaureringsbehov af
2. juni 2015.

6 Munke Bjergby - ansøgning om forbrug af
anlægsmidler til drift
Sag: Graverbolig - manglende huslejeindtægt
(1813) - Munke Bjergby Sogn

Munke Bjergby - ansøgning om forbrug af
anlægsmidler til drift
Munke Bjergby Menighedsråd anmoder i
vedlagte skrivelse af 9. juni 2015 om at måtte
anvende anlægsmidler fra renovation af
graverbolig til manglende huslejeindtægter fra
samme samt til betaling af husleje for nyt
graverkontor.

Den årlige udgift beløber sig til 53.000 kr.

Provstikontoret kan oplyse, at der er bevilliget
en anlægsudgift på 500.000 kr., og at der iflg.
budget 2015 henstår 511.000 kr. på en
bankkonto.

Godkendt, at der overføres 53.000 kr. til drift i
2015 fra anlægsarbejdet afsat til graverbolig.

7 Farendløse Kirke - synsrapport 2015
Sag: Farendløse Kirke- og Kirkegård -
synsrapporter (1660) - Farendløse Sogn

Farendløse Kirke - synsrapport 2015
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
fremsender vedlagte synsrapport for Farendløse
Kirke

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.

8 Nordrupøster Kirke - synsrapport 2015
Sag: Nordrupøster Kirke og Kirkegård -
synsrapporter (1661) - Nordrupøster Sogn

Nordrupøster Kirke - synsrapport 2015
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
fremsender vedlagte synsrapport for
Nordrupøster Kirke.

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.

9 Ansøgning
Sag: Sct. Bendts Kirke - epitafier (1871) -
Ringsted Sogn

Knud Iversen provstiudvalgsmedlem og medlem af
Ringsted Menighedsråd erklærede sig for inhabil,
og forlod mødet under dette punkt.

Godkendt, at der anvendes af de 150.000 kr. afsat
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Ansøgning
Ringsted Menighedsråd meddeler i vedlagte
skrivelse af 2. juni 2015, at de ved besøg af
Nationalmueet har besigtiget kirkens epitafier,
malerier m.v.

Efterfølgende har Nationalmuseet fremsendt
vedlagte rapport.

Af rapporten fremgår det, at der et aktuelt
behov for, at epitafierne konserveres og
restaureres.

Menighedsrådet anmoder derfor
Provstiudvalget om følgende godkendelser og
tilladelser:

at menighedsrådet kan kontakte arkitekt Peter
Bering for udarbejdelse af det grundlæggende
forarbejde vedrørende projektets udførelsen, og
herunder også at udarbejde et budget for
restaureringsopgaven.

at projektomkostninger til arkitekten kan
finansieres via de midler som Provstiet allerede
tidligere har bevilliget til projektet.

Provstikontoret kan oplyse, at der i budget 2014
som anlæg, er bevilliget 150.000 kr. til
formålet.

til formålet til udarbejdelse af et projekt.

Projektet fremsendes efterfølgende tjenstligt til de
kirkelige myndigheders godkendelse.

10 Ansøgning om forhøjelse af budget
Sag: Ringsted Menighedsråd -
administrationschef (1801) - Ringsted Sogn

Ansøgning om forhøjelse af budget
Ringsted Menighedsråd anmoder i vedlagte
skrivelse af 16. juni 2015 om forhøjelse af
budget 2016 med 60.000 kr. med henvisning til
Kirkeministeriets forhandling om normering
administrationschefstillingen.

Knud Iversen provstiudvalgsmedlem og medlem af
Ringsted Menighedsråd erklærede sig for inhabil,
og forlod mødet under dette punkt.

Provstiudvalget besluttede, at udgiften må klares
inden for driftsbudgettet.

11 Ruds Vedby Kirkegård -
kirkegårdskonsulentens notat af 20. maj
2015
Sag: Fældning af store træer (1747) - Ruds
Vedby Sogn

Ruds Vedby Kirkegård -
kirkegårdskonsulentens notat af 20. maj 2015
Vedlagt notat.

Taget til efterretning.

12 Referat af kirkesyn i Stenmagle den 21. maj
2015
Sag: Stenmagle Præstegård - synsudskrift

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
budgetmæssig dækning.
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(1515) - Stenmagle Sogn

Referat af kirkesyn i Stenmagle den 21. maj
2015
Stenmagle Menighedsråd fremsender vedlagte
referat af kirkesyn.

13 Stenmagle Kirke -ansøgning om finansiering
af indvendig kalkning
Sag: Stenmagle kirke - indvendig kalkning
(1862) - Stenmagle Sogn

Stenmagle Kirke -ansøgning om finansiering af
indvendig kalkning
Det besluttedes på Provstiudvalgsmødet 21. maj
2015, at sagen afventede provstens
undersøgelse af behovet for indvendig
kalkning.

Godkendt finansieret af Provstiudvalgets 5 % pulje.

Menighedsrådet anmodes om at fremsende pris på
arbejdet.

14 Præsteskift Tersløse - istandsættelse 5 %
puljen
Sag: Tersløse Præstegård - istandsættelse -
indflytning af ny præst (1624) - Tersløse Sogn

Præsteskift Tersløse - istandsættelse 5 % puljen
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
fremsender 11. juni 2015 vedlagte regninger på
60.360,24 kr. med anmodning om refusion fra
Provstiudvalgets 5 % pulje.

Vi har den 6. januar 2015 udbetalt 113.315,38
kr. Menighedsrådet var lovet et beløb til
renovering på 262.500 kr.

Flemming Greve provstiudvalgsmedlem og
medlem af Tersløse-Skellebjerg-Niløse
Menighedsråd erklærede sig for indhabil, og forlod
mødet under dette punkt.

Godkendt.

15 Anmodning om tilskud fra 5% puljen
Sag: Høm Kirke - ny klokkebom (1870) - Høm
Sogn

Anmodning om tilskud fra 5% puljen
Vetterslev-Høm Menighedsråd anmoder i
vedlagte skrivelse af 31. maj 2015 om
61.612,50 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje  til
udført reparation af ophæng til den store klokke
i Høm Kirke.

Godkendt.

16 Forpagtningskontrakt Vetterslev-Høm
Præstegård
Sag: Forpagtningsaftale (1650) - Vetterslev
Sogn

Forpagtningskontrakt Vetterslev-Høm
Præstegård

Godkendt, idet det bemærkes, at menighedsrådet
skal fremsende tillæg til kontrakten vedrørende
MFO-afgrøder.
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Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 9.
juni 2015  forpagtningskontrakt til
Provstiudvalgets godkendelse.

Forpagtningskontrakten har været til udtalelse
hos Gefion, præstegårdskonsulenten.

Til sagen vedlægges:
Vetterslev-Høm Menighedsråds skrivelse af 9.
juni 2015.
Udbudsannonce.
Forpagtningskontrakt påtegnet af Gefion af 15.
juni 2015.
Gefions følgebrev af 15. juni 2015.

17 Honorartaksterorki010415 - oplæg
Sag: Vikartakster (1846)

Honorartaksterorki010415 - oplæg
Til drøftelse.

Oplæg vedlagt.

Oplæg til vejledende honorartakster godkendt.

Lægges på Provstiets Hjemmeside.

18 Præstegårdskasser - budget 2016
Sag: Præstegårdskasser (1868)

Præstegårdskasser - budget 2016
Til drøftelse.

Vedrører præstegårdskasser i pastorater med mere
end 1 menighedsråd.

Medtages til budgetsamrådsmøderne.

19 Ansatte - løn- og pensionstjek
Sag: Ansatte - løn- og pensionstjek (1875) -
Slaglille Sogn

Ansatte - løn- og pensionstjek
Kirkeværge Dorte Nørgaard, Slaglille-
Fjenneslev Menighedsråd fremsender 14. juni
2015 vedlagte mail vedrørende løn- og
pensionstjek på ansatte.

Medtages til budgetsamrådsmøderne.

20 Diakonalt hjørne Intet.

21 Pedersborg - lokalfinansiering af præst - 50
%
Sag: Opslag af ny præstestilling 2015 (1874) -
Pedersborg Sogn

Lars Poulsen provstiudvalgsmedlem og medlem af
Pedersborg Menighedsråd erklærede sig for inhabil,
og forlod mødet under dette punkt.

Godkendt, herunder en tidsbegrænsning i stillingen
på 5 år.
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Pedersborg - lokalfinansiering af præst - 50 %
Ved præsteskifte i Pedersborg -
Provstiudvalgets stillingtagen til, om stillingen
på 50 % fortsat skal være lokalfinansieret.

22 Ansøgning om tilskud fra 5 % puljen
På lukket dagsorden
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23 Bromme Kirke - nyt varmeanlæg
Sag: Bromme Kirke - nyt varmeanlæg (1452) -
Bromme Sogn

Bromme Kirke - nyt varmeanlæg
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 21. maj 2015, at de har modtaget
tilrettet projekt til nyt varmeanlæg i Bromme
Kirke.

Sagen er fremsendt af provsten og de
fremsendte bilag foreligger i sagen.

Taget til efterretning.

24 Allindemagle Kirke - borebillebehandling af
altertavle
Sag: Allindemagle Kirke -
borebillebehandling af altertavle (1869) -
Allindemagle Sogn

Allindemagle Kirke - borebillebehandling af
altertavle
Roskilde Stiftskontor fremsender 28. maj 2015
vedlagte skrivelse med bilag vedrørende
borebillebehandling af altertavle i Allindemagle
Kirke.

Taget til efterretning.

25 Slaglille Kirkegård - nedrivning af
kirkegårdsmur
Sag: Slaglille Kirke - kirkegårdsmur (1811) -
Slaglille Sogn

Slaglille Kirkegård - nedrivning af
kirkegårdsmur
Roskile Stiftskontor fremsender 15. juni 2015
vedlagte udtalelse vedrørende nedrivning af
kirkegårdsmur.

Der vedlægges konsulenternes udtalelser

Taget til efterretning.

26 Portræt
Sag: Bispeportræt (1640)

Portræt
Vi har den 3. juni 2015 overført 22.113,00 kr.
fra Provstiudvalgskassen til Roskilde
Domsogns Menighedsråd vedrørende maleri af
biskoppen i forbindelse med biskoppens 60 års
fødselsdag.

Beløbet er godkendt på Provstiudvalgsmødet
den 26. august 2014.

Taget til efterretning.
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27 Stiftsrådet - referat fra 2. juni 2015
Sag: Stiftsrådet (1303) - Roskilde Stift

Stiftsrådet - referat fra 2. juni 2015
Vedlagt.

Nyhedsbrev fra Stiftsrådsmødet den 2. juni
2015
Vedlagt.

Poul Nielsen Provstiudvalgsmedlem og medlem af
Stiftsrådet orienterede fra mødet.

28 Eventuelt Kalkningsprojekt drøftet.

29 Underskrifter

Således vedtaget oplæst:

Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl. 17.30
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