
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 29. september 2015. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Regnskab udskiftning af vinduer
Sag: Sct. Bendts Kirke - vinduer (1325) -
Ringsted Sogn

Regnskab udskiftning af vinduer
Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte
skrivelse af 21. september 2015 med medelelse
om, at udskiftning af vinduer i Sct. Bendt Kirke
nu er tilendebragt.

Iflg. vedlagte regnskab er der en totaludgift på
895.161,64 kr. = overskud på 304.838,36 kr. af
de bevilligede anlægsmidler.

Provstikontoret kan oplyse, at der på både
budget 2013 og budget 2014 er bevilliget
600.000 kr. til formålet = i alt anlægmidler på
1.200.000 kr.

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

Provstiudvalget kan konstatere et overskud på
304.838,36 kr.

Provstiudvalget anmoder om en oversigt på
anlægsarbejder + ÷ samt en disponeringsplan.

3 Varmeprojekt Sct. Bendts Kirke
Sag: Sct. Bendts Kirke - varme (1777) -
Ringsted Sogn

Varmeprojekt Sct. Bendts Kirke
Ringsted Menighedsråd fremsender 18.
september 2015 Sct. Bendts Kirke, Ringsted.
Supperende varme 2015.
Myndighedsbeskrivelse - udarbejdet af Berings
Tegnestue, jf. vedlagte

Øvrigt tegningsmateriale m.m. kan ses på
mødet.

Økonomi:
(groft skøn med nogen usikkerhed) jf.
materialet side 6.
1.150.000 kr. inkl. moms.

Provstikontoret kan oplyse, at der står et
anlægsbeløb til formålet på 1.875.000 kr.

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

Her kan Provstiudvalget konstatere et forventet
overskud.

Provstiudvalget anmoder om en oversigt på
anlægsarbejder + ÷ samt en disponeringplan.

Sagen godkendt fremsendt til
myndighedsgodkendelse.
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4 Regnskab ny præstebolig Ringsted -
overskud anvendes på igangsat projekt
Sag: Regnskab ny præstebolig Ringsted (1937)
- Ringsted Sogn

Regnskab ny præstebolig Ringsted - overskud
anvendes på igangsat projekt
Ringsted Menighedsråd fremsender 22.
september 2015 regnskab for køb af
præsteboligen Vermehrensvej 16, samt
regnskab for salg af gammel præstebolig
Graversensvej 8.

Overskud ved køb og salg 667.705,18 kr. som
menighedsrådet ansøger Roskilde Stift om, ikke
skal deponeres blandt stiftsmidlerne, men
anvendes til igangværende projekter
kirkegårdsmur og lapidarium.

Der vedlægges alle de af Ringsted
Menighedsråd fremsendte bilag.

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

Videresendes til stiftet med anbefaling.

5 Handikaprampe til Sct. Bendts Kirke
Sag: Sct. Bendts Kirke - handikaprampe
(1938) - Ringsted Sogn

Handikaprampe til Sct. Bendts Kirke
Ringsted Menighedsråd fremsender 18.
september 2015 vedlagte ansøgning om
handikaprampe til Sct. Bendts Kirke.

Økonomi:
Arbejdet skønnet til 165.000 kr. inkl. moms
Arbejdet udføres for frie midler fra kirkekassen,
når der er etableret et økonomisk råderum.

Der vedlægges:
Forbedring af tilgængelighed 2015 fra Berings
Tegnestue.
Øvrige billeder og kortskitser kan ses på mødet.

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

Sagen godkendt fremsendt til
myndighedsgodkendelse.

6 Ruds Vedby -  Kirkegårdsmur
Sag: Ruds Vedby -  Kirkegårdsmur (1929) -
Ruds Vedby Sogn

Ruds Vedby -  Kirkegårdsmur
Ruds Vedby Menighedsråd meddeler i mail af
13. september 2015, at de i forbindelse med
langtidsplanlægning har udsat reparation af
kirkegårdsmuren flere gange. men som det
fremgår af de medsendte fotos, er muren efter
en længere regnvejrsperiode skredet, og en sten
er faldet ud.

Marianne Lekven Agerholm medlem af
Provstiudvalget og medlem af Ruds Vedby
Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og forlod
mødet under dette punkt.

Menighedsrådet anmodes om, at der udarbejdes et
projekt.

Beløb/udgifter vedrørende denne udarbejdelse kan
fremsendes til provstikontoret til refusion.
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er faldet ud.

Menighedsrådet påregner, at der vil falde
yderligere sten ud af muren.

Menighedsrådet vil gerne opprioritere deres
"langtidsønske" om reparation af muren.

Endvidere meddeles det, at den nødvendige
afspærring af området er foretaget.

De femsendte fotos kan ses på mødet.

Provstikontoret kan oplyse om, at der i 5 %
puljen henstår 210.000 kr. til kirkegårdsmuren.

7 Sorø budget 2016 - afdrag på lån
Sag: Sorø budget 2016 - afdrag på lån (1928) -
Sorø Sogn

Sorø budget 2016 - afdrag på lån
Ved budlægningen for Sorø Menighedsråd
besluttedes det at afsætte 1.162.500 kr. til
afdrag lån til endelig indfrielse af lånet.

Det har efterfølgende vist sig, at der stadig vil
mangle afdrag på 387.500 kr.

Provstiudvalgets stillingtagen til om lånet skal
udskydes til budget 2017, eller om der af den
1.000.000 kr. afsat til Sorø Klosterkirke, skal
anvendes 387.500 kr. til afdrag..

Restafdrag udskydes til budget 2017.

8 Kirkegårdsregistrering på Tersløse
Kirkegård
Sag: Kirkegårdsregistrering på Tersløse
Kirkegård (1939) - Tersløse Sogn

Kirkegårdsregistrering på Tersløse Kirkegård
Vedlagt Museum Vestsjællands registrering af
gravsted nr. 636 på Tersløse Kirkegård som
bevaringsværdigt gravminde og gravsted.

Godkendt vedligeholdt af menighedsrådet, når
fredningstiden udløber.

9 PUK-kassen - budget 2016 - godkendelse
Sag: PUK-kassen (1160)

PUK-kassen - budget 2016 - godkendelse
Provstiudvalgets godkendelse af Årsbudget
2016 ovf. til Økonomiportalen - "stemplet"

Godkendt  "stemplet": Ringsted-Sorø
Provstiudvalg, CVR-nr. 21320005, Bidrag budget
afleveret d. 08-09-2015 09:37
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Ringsted-Sorø Provstiudvalg, CVR-nr.
21320005, Bidrag budget afleveret d. 08-09-
2015 09:37

10 Revisionsprotokollat vedrørende regnskab
2014
Sag: PUK-kassen (1160)

Revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2014
Statautoriseret Revisionspartnerselskab
Beierholm fremsender 15. september 2015
vedlagte Revisionsprotokollat af den 15.09.15
vedrørende Årsregnskab for 2014 med
tilhørende påtegning.

Taget til efterretning.

Revisionsprotokollat underskrevet.

11 Revisionsprotokollater - regnskab 2014 -
menighedsråd
Sag: Revisionsprotokollater - regnskab 2014 -
menighedsråd (1936)

Revisionsprotokollater - regnskab 2014 -
menighedsråd
Vedlagt fremsendes revisionsprotokollater
vedrørende menighedsråd - regnskab 2014.

Punktet udsat til næste møde.

12 Diakonalt hjørne Orientering flygtninge:
Marianne Lekven Agerholm: Fællesspisning - åben
Sognegård.
Lars Poulsen: Cafè Intro frivillig fra Syrien.
Knud Birk Iversen: Kirkens Korshærs deltagelse.

Poul Nielsen orienterede om Sorggruppe i
Vetterslev-Høm - og at Laden har fået en strikke-
syklub mandag formiddag.

13 Diverse sager til afgørelse Ingen
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14 Valsølille Kirke apsistag
Sag: Valsølille kirke - apsis (1623) - Valsølille
Sogn

Valsølille Kirke apsistag
Jystrup-Valsølille Menighedsråd har fremsendt
vedlagte myndighedsbeskrivelse til at opnå
tilladelse til at udføre taget på apsis i Valsølille
Kirke med undertag. Endvidere søges om
tilladelse til eventuelt at anvende tagfod med
tagsten, som arkitekt Bering efterfølgende har
foreslået.

Vi har fremsendt sagen til Roskilde Stift til
videre foranstaltning.

Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 21. september 2015, at de har sendt
sagen til konsulentudtalelse.

Taget til efterretning.

15 [Sag:09/173] - [Dok.nr.:102136/15] KM brev
- Svar til Ringsted-Sorø Provsti om
kirkeistandsættelsesordningen omfatter
ikke-selvejende kirker
Sag: Kirkeistandsættelsesordning - selvejende
kirker (1934) - Kirkeministeriet

[Sag:09/173] - [Dok.nr.:102136/15] KM brev -
Svar til Ringsted-Sorø Provsti om
kirkeistandsættelsesordningen omfatter ikke-
selvejende kirker
Vedlagt Kirkeministeriets svar af 18. september
2015 vedrørende kirkeistansættelsesordningen.

Taget til efterretning.

16 Eventuelt Poul Nielsen orientere om som Stiftsrådets
repræsentant i Budgetsamrådet vedrørende
fællesfonden, at han  havde været til møde i
Kirkeministeriet.

Se nyhedsbrev fra Stiftsrådet - møde 16. september
2015
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/ROS/Sider/S
tiftsraadsnyt---september-2015.aspx

17 Underskrifter

Således vedtaget oplæst:

Underskrifter:

Lars Poulsen
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Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet aflsuttet kl. 15.55
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