
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 12. januar 2017. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Afbud med anmeldt forfald: Marianne Lekven Agerholm.

Indkommet 2 nye punkter - sat under punkt 9 og 10.

Efterretningssager starter med punkt 11.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Haraldsted - kirketag - arkitektrådgivning -
ansøgning 5 % puljen
Sag: Haraldsted Kirke - tag (2077) -
Haraldsted Sogn

Haraldsted - kirketag - arkitektrådgivning -
ansøgning 5 % puljen
Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd
fremsender i mail af 29. december 2016 faktura
for arkitektrådgivning vedrørende Haraldsteds
Kirkes tag, jf. vedlagte.

Beløbet på 62.935,63 kr. anmodes udbetalt fra
Provstiudvalgets 5 % pulje, jf. provstens mail af
21. april 2016 til menighedsrådet - her står
bl.a.:
Rådgivningsudgifter til betaling i 2016 vil
kunnes søges udbetalt fra provstiets
reservepulje.

Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet til
arkitektrådgivning kan bruge af de til formålet
afsatte anlægsmidler til kirketagsprojektet i budget
2017.

3 Fjenneslev Kirke - drænprojekt -
genansøgning
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Fjenneslev Kirke - drænprojekt - genansøgning
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd anmoder i
vedlagte skrivelse af 12. december 2016 om
genoptagelse af punktet fra
Provstiudvalgsmødet den 8. december 2016.

Provstikontoret har i mail af 12. december 2016
udbedt sig kopi af alle betalte regninger på
drænprojektet, også hvad der må være betalt i
tidligere år.
Dette materiale forventes at foreligge til
Provstiudvalgsmødet.

Afventer bilag.
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Mødepunkt Beslutning

4 Energitjenesten Øst. Fakturanr. 160244 -
27.12.16
Sag: Energimærkning af folkekirkens
bygninger 2016 (2115) - Roskilde Stift

Energitjenesten Øst. Fakturanr. 160244 -
27.12.16
Provstikontoret har modtaget vedlagte samlede
faktura fra Energitjenesten på i alt 75.000 kr.
Beløbet er det af Provstiudvalget accepterede
tilbud.

Provstikontoret har udbetalt beløbet fra
Provstiudvalgets 5 % pulje med
33.650,00 kr. Ringsted Ligningsområde
41.350,00 kr. Sorø Ligningsområde.

Provstikontoret skal anmode Provstiudvalget
om godkendelse af udbetaling.

Godkendt.

5 Indgåelse af aftale om hjælp med
kirkebogstilsyn.
Sag: Sognepræst Marianne Lekven Agerholm
(1167) - Ruds Vedby Sogn

Indgåelse af aftale om hjælp med
kirkebogstilsyn.
Det er en af provstens opgaver at føre tilsyn
med personregistreringen i provstiets sogne.
Igennem nogen tid har sognepræst Marianne
Agerholm på provstens vegne besøgt kirke- og
præstekontorer, gennemgået alle rutiner og ved
stikprøver kontrolleret kvaliteten i den udførte
personregistrering.

Siden involveringen af Marianne Agerholm er
tilsynet og vejledningen kommet til at fungere
rigtig godt. Det foreslås, at der indgås aftale om
fast honorar for arbejdet og aflastningen af
provstiadministrationen i en ordning, der
minder om honorar til præster for varetagelse af
funktionen som kontaktperson.

Provstiudvalget har godkendt, at der kan arbejdes
videre med sagen.

6 Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken
Sag: Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken (2226) - Kirkeministeriet

Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken
Kirkeministeriet har udsendt ovennævnte til
høring.

Ingen bemærkninger.
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Mødepunkt Beslutning

Høringsfristen er forlænget til 27. januar 2017
kl. 9.00

Høringsforslaget kan ses på DAB (35 sider).

7 Provstiudvalgets vurdering af acceptable
frynsegoder
Sag: Provstiudvalgets vurdering af acceptable
frynsegoder (2227)

Provstiudvalgets vurdering af acceptable
frynsegoder
Provstiudvalgets vurdering af acceptable
frynsegoder for valgte og fødte
menighedsrådsmedlemmer.

Med henblik på forelæggelse ved
langtidsplanlægningsmøderne drøftes udvalgets
holdning.

Genopfriskning af  reglerne for betaling af
ydelser i tjensteboliger.

Emnet drøftet.

8 Diakonalt hjørne Orientering om julehjælp og konfirmationshjælp.

9 Klostermarkskirkens tag
Sag: Klostermarkskirken -  tag (2229) -
Ringsted Sogn

Klostermarkskirkens tag
Ringsted Menighedsråd fremsender 9. januar
2017 vedlagte mail med notat og anmoder om,
at sagen kan blive drøftet på
Provstiudvalgsmødet med henblik på at få
fastlagt en proces for det videre arbejde.

Provstiudvalget afventer et projekt på notates :
Tagvinduer indbygget i tagfladen.
Sternkanter på tag.
Underlag for kobbertaget.

10 Fældning 1 elmetræ
Sag: Stenlille Kirkegård - fældning elmetræ
(2228) - Stenlille Sogn

Fældning 1 elmetræ
Stenlille Menighedsråd fremsender vedlagte
skrivelse af 9. januar 2017 om godkendelse af
fældning af 1 elmetræ på Stenlille Kirkegård.

Godkendt.
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Orientering

11 Udbetaling 5 % puljen EL-installation
varmepumpe
Sag: Ny varmekilde til Kværkeby Kirkes bolig
Kirkevej 37 (2007) - Kværkeby Sogn

Udbetaling 5 % puljen EL-installation
varmepumpe
Vi har den 5. december 2016 ovf. 11.227,10 kr.
fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Kværkeby
Menighedsråd vedrørende EL-installation ny
varmepumpe.

Taget til efterretning.

12 Løn Freja Boe-Hansen  1. september til 31.
december 2016
Sag: Sognepræst Freja Boe-Hansen (1884) -
Lynge Sogn

Løn Freja Boe-Hansen  1. september til 31.
december 2016
Vi har udbetalt 16.811,26 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til Lynge
Menighedsråd vedrørende opnormering af Freja
Boe-Hansen til en fuldtidstilling.

Taget til efterretning.

13 P-plads Lynge
Sag: P- plads ved Lynge Kirke (2081) - Lynge
Sogn

P-plads Lynge
Vi har den 2. januar 2017 overført 1.611,57 kr.
fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Lynge
Menighedsråd vedrørende P-plads.

P-plads Lynge
Vi har den 3. januar 2017 overført 132.581,07
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Lynge
Menighedsråd vedrørende P-plads.

Taget til efterretning.

14 Nordrup Præstebolig - Fakturaer til betaling
Sag: Nordrup Præstegård - renovering ved
præsteskifte (2071) - Nordrupøster Sogn

Nordrup Præstebolig - Fakturaer til betaling
Vi har den 2. december 2016 overført
676.265,63 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
vedrørende renovering af Nordrup Præstegård.

Nordrup Præstebolig - slutregning og opgørelse
fra tømrer
Vi har den 19. december 2016 ovf. 98.151,25
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
vedrørende renovering Nordrup Præstegård -

Taget til efterretning.
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Orientering

slutregning tømrer.

Nordrup Præstebolig - slutregning fra maleren
Vi har den 2. januar 2017 overført 74.918,75 kr.
fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Nordrupøster-
Farendløse Menighedsråd vedrørende
renovering af Nordrup Præstegård - slutretning
maler.

15 Frigivelse af salgskapital
Sag: Ansøgning om udbetaling indestående i
stiftsmidler - til nyt badeværelse (2098) -
Stenmagle Sogn

Frigivelse af salgskapital
Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte
skrivelse af 14. december 2016, at der udbetales
indestående salgskapital til dækning af udgifter
199.395 kr. ved etablering af nyt badeværelse
og nyt gulv i Stenmagle Præstegård.

Taget til efterretning.

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

Ørslev Kirke - restaurering af altertavlemaleri
Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte
skrivelse af 12. december 2016, at Ørslev
Kirkes altertavlemaleri restaureres i henhold til
prisoverslag og arbejdsbeskrivelse fra Maleri-
konserveringsværkstedet af 2. november 2015.
Arbejdet udføres i henhold til Nationalmuseets
besigtigelsesrapport af 26. oktober 2015.

Taget til efterretning.

17 Eventuelt Intet.

18 Underskrifter

Således vedtaget oplæst

Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup
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Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl. 16.35
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