
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 8. december 2016. Kl. 12.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Indkommet 1 ekstra punkt - indsat under punkt 7 diverse sager til afgørelse

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Honorarer besluttet på det konstituerende
møde
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (2215) -
Ringsted Sogn

Honorarer besluttet på det konstituerende møde
Ringsted Menighedsråd anmoder i vedlagte
mail af 28. november 2016 om godkendelse af
honorar til formand, kontaktperson, kasserer og
kirkeværge.

Honorar er i overenstemmelse med Provstiet
takster pr. 1. april 2016.

Godkendt.

3 Revisionsprotokollater - behandling fra 2
menighedsråd
Sag: Revisionsprotokollater - regnskab  -
menighedsråd (1936)

Revisionsprotokollater - behandling fra 2
menighedsråd
2 menighedsråd har indsendt refetat fra
menighedsrådes mødet i DATAARKIVET
vedrørende revisionsprotokollat regnskab 2015.
(Der mangler således 1.)

Godkendt.

4 Budget 2017
Sag: Budget 2017 (2209)

Budget 2017
Alle menighedsrådenes budgetter for 2017 er
indlæst i Økonomiportalen og overført til
DATAARKIVET.

Provstikontoret kan oplyse, at budgettet kun
kan afleveres i Økonomiportalen, hvis den af
Provstiudvalget udmeldte ramme er overholdt.
Provstikontoret har dog gennemgået alle
indlæste budgetter med den udmeldte ramme.

Taget til efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

I DATAARKIVET er der ikke en kolonne til
godkendelse af menighedsrådenes endelige
budgetter, idet det ikke er Provstiudvalgets
opgave at godkende menighedsrådenes
budgetter. Menighedsrådet skal blot holde sig
inden for rammerne, som er tildelt af
Provstiudvalget.

Det ændrer dog ikke på, at Provstiudvalget har
en løbende tilsynsforpligtigelse, jf.
bekendtgørelse om provstiudvalgenes og
budgetudvalgenes virksomhed § 6.

5 Roskilde Stift - godkendelse af  årsregnskab
2015
Sag: PUK-kassen (1160)

Roskilde Stift - godkendelse af  årsregnskab
2015
Roskilde Stift godkender i vedlagte skrivelse af
15. november 2016 årsregnskab 2015 for
Provstiudvalgskassen.

Roskilde Stift bemærker,
at provstisekretæren er regnskabsfører for et
enkelt af Provstiets menighedsråd, og
at 5 % midlerne overstiger det tilladte.

Der vedlægges Kirkeministeriet skrivelse af 1.
september 2016 vedrørende provstisekretæren
som regnskabsfører.

Provsten besvarer stiftet.

Vedrørende 5 % midler påtænker Provstiudvalget
at anvende midler på ekstraordinært afdrag på lån i
Ruds Vedby i 2017.

6 Diakonalt hjørne Provstiudvalgsmedlemmerne Inger Glerup og Knud
Birk Iversen orienterede om julehjælp i Benløse og
Ringsted.

Provstiudvalget drøftede konfirmationshjælp.

7 Regnskab drænprojekt Fjenneslev kirke
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Regnskab drænprojekt Fjenneslev kirke
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
6. december 2016 vedlagte regnskab over
afsluttet drænprojekt.

Endvidere fremsendes opgørelse over de 2
arbejder, som der er givet anlægsbevilling til,
idet menighedsrådet forespørger, om
overskuddet på drænprojektet kan anvendes til
underskuddet på udvielse af sognehus.

Med henvisning til provstikontorets opgørelse
bliver der ikke udbetalt af de lovede beløb fra 5 %
puljen til drænprojektet.

Provstiudvalget har noteret sig, at der er
fremkommet et underskud på projekt udvidelse af
sognehus.
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Mødepunkt Beslutning

Til Provstiudvalget er udsendt dagen inden
mødet den 8. december 2016 menighedsrådets
fremsendte bilag samt provstikontorets
opgørelse over drænprojekt.
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Orientering

8 Menighedshus Kværkeby - leje trukket
tilbage
Sag: Køb af Menighedshus (2046) - Kværkeby
Sogn

Menighedshus Kværkeby - leje trukket tilbage
Kværkeby Menighedsråd meddeler i mail af 23.
november 2016, at ejer af ejendommen
Kværkebyvej 68, har trukket sit tilbud tilbage
om at udleje huset til menighedsrådet for en 2
årig periode.

Taget til efterretning.

9 Nordrup Præstebolig - faktura, elektriker
Sag: Nordrup Præstegård - renovering ved
præsteskifte (2071) - Nordrupøster Sogn

Nordrup Præstebolig - faktura, elektriker
Vi har den 4. november 2016 overført 86.800
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
vedrørende renoveringen af præstegården.

Taget til efterretning.

10 Frigivelse af salgskapital til renovering af
præstegård
Sag: Slaglille Præstegård - frigivelse af midler
fra salg af forpagterbolig (1209) - Slaglille
Sogn

Frigivelse af salgskapital til renovering af
præstegård
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 29. november 2016 frigivelse af et
beløb på 67.784,50 kr. fra indestående
salgskapital til dækning af udgifter til
renovering af konfirmandlokale m.m. i Slaglille
Præstegård.

Taget til efterretning.

11 Ørslev Kirke - restaurering af altertavle
Sag: Ørslev Kirke - altertavle (2195) - Ørslev
Sogn

Ørslev Kirke - restaurering af altertavle
Vi har den 11. november 2016 fremsendt
vedlagte skrivelse til Stiftet vedrørende
restaurering af altertavlen i Ørslev Kirke.

De i skrivelsen nævte bilag kan ses på mødet.

Taget til efterretning.

12 [Sag:16/2480] - [Dok.nr.:143279/16]  Ingen
bemærkninger til kvartalsrapport 2. kvt.
2016
Sag: PUK-kassen (1160)

Taget til efterretning.
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Orientering

[Sag:16/2480] - [Dok.nr.:143279/16]  Ingen
bemærkninger til kvartalsrapport 2. kvt. 2016
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 28. november 2016, at de har taget
PUK-kassens kvartalsrapport for 2. kvt. 2016 til
efterretning.

13 Eventuelt Intet.

14 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.  15.15
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