Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
PU møde 15. december 2015. Kl. 12.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Indkommet 1 ny sag - indsat under punkt 10 (Diverse sager til afgørelse)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Ny varmekilde til Kværkeby Kirkes bolig
Kirkevej 37
Sag: Ny varmekilde til Kværkeby Kirkes bolig
Kirkevej 37 (2007) - Kværkeby Sogn

Godkendt, at menighedsrådet kan arbejde videre
med projektet og godkendt, at projektet eventuelt
finansieres af 5 % puljen.

Ny varmekilde til Kværkeby Kirkes bolig
Kirkevej 37
Kværkeby Menighedsråd meddeler i vedlagte
mail af 27. november 2015, at de har
konstateret en nedgravet olietank på kirkens
ejendom Kirkevej 37 i Kværkeby. De nye
regler på området siger, at den enten skal
graves op eller fyldes med sand.

Provstiudvalget vil forespørge, om menighedsrådet
har overvejet jordvarme - i givet fald vil
Provstiudvalget finansiere dette af 5 % puljen.

I den forbindelse ser Kværkeby Menighedsråd
sig nødsaget til at revidere boligens varmekilde.
Da Kværkeby Kirke er en del af Grøn Kirke,
ligger det menighedsrådet på sinde, at
nedbringe brugen af fossilt brændstoft mest
muligt.
Menighedsrådet har indhentet tilbud på
følgende:
Etablering af gasfyr, samt energioptimering af
boligen - forventet økonomisk overslag:
Tilslutning til naturgasnettet ca. 15.000 kr.
Nyt gasfyr mellem 30.000 kr. og 50.000 kr.
Hertil kommer efterisolering af boligen.
På den baggrund vil menighedsrådet gerne have
Provstiudvalgets tilkendegivelse af, om det er
omkostninger menighedsrådet kan/skal afholde
af eventuelle frie midler, eller om der kan søges
i Provstiudvalgets 5 % pulje.
3

Ansøgning forbrug af frie midler - til anlæg
Sag: Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmur
(1789) - Ringsted Sogn

Ansøgning forbrug af frie midler - til anlæg
Referat,15-12-2015

Godkendt.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 6. december 2015 om forbrug af
frie midler på 1.081.965 kr. til anlægsarbejde:
Reparation af kirkegårdsmuren.
4

Ansøgning om anvendelse af deponeret
midler
Sag: Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmur
(1789) - Ringsted Sogn

Godkendt - fremsendes til Roskilde Stift.

Ansøgning om anvendelse af deponeret midler
Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 5. december 2015 om tilladelse til
at anvende salgskapital deponeret i stiftet på
667.705,18 kr. fra salg af præsteboligen
Graversensvej 8.
Beløbet skal anvendes som en del af
finansieringen til reparation af
kirkegårdsmuren.
Menighedsrådet har fremsendt regninger for i
alt 737.352,50 som dokumentation for arbejdets
udførelse.
5

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

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

Ruds Vedby Kirkegårdsmur
Ruds Vedby Menighedsråd fremsender 17.
november 2015 projekt for reparation af
kirkegårdsmuren ved Ruds Vedby Kirke.

Reparationen godkendt afholdt af Provstiudvalgets
5 % pulje.
Sagen fremsendes til De kirkelige Myndigheder.

Økonomi - overslagspris: 568.750 kr. inkl.
moms
Provstikontoret kan oplyse, at menighedsrådet
har 210.000 kr. stående/lovet i 5 % puljen.
Endvidere kan der afløftets moms af beløbet.
Der vedlægges:
Ruds Vedby Menighedsråds skrivelse af 17.
november 2015
Overslag over udgifter
Øvrigt materiale kan ses på mødet.

6

Provstiudvalgskassens regnskab 2014
Sag: PUK-kassen (1160)

Taget til efterretning.

Provstiudvalgskassens regnskab 2014
Roskilde Stiftskontor fremsender vedlagte
Referat,15-12-2015

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

skrivelse af 13. november 2015 vedrørende
Provstiudvalgkassens regnskab 2014.
7

Revisionsprotokollater - behandling af de 2
sidste
Sag: Revisionsprotokollater - regnskab 2014 menighedsråd (1936)

Godkendt.

Revisionsprotokollater - behandling af de 2
sidste
Menighedsrådenes referat fra behandling i
møde vedrørende revisionsprotokollatet er nu
indkommet i DATAARKIVET.
8

Budget 2016
Sag: Budget 2016 (2006)

Taget til efterretning.

Budget 2016
Alle menighedsråds budgetter for 2016 er
indlæst i Økonomiportalen og overført til
DATAARKIVET.
Provstikontoret kan oplyse, at budgettet kun
kan afleveres i Økonomiportalen, hvis den af
Provstiudvalget udmeldte rammeudmelding er
overholdt. Provstikontoret har dog gennemgået
alle indlæste budgetter med den udmeldte
ramme.
I DATAARKIVET er der ikke en kolonne til
godkendelse af menighedsrådenes endelige
budgetter, idet det ikke er Provstiudvalgets
opgave at godkende menighedrådenes
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.
9

Diakonalt hjørne

Intet.

10

Provstigudstjenesten, 16. maj 2016 - i
Ringsted
Sag: Provstigudstjenesten, 16. maj 2016 - i
Ringsted (2009) - Ringsted Sogn

Tilladelse godkendt inden for budgetrammen.

Provstigudstjenesten, 16. maj 2016 - i Ringsted
Arbejdsgruppen vedrørende 2.
pinsedagsgudstjenesten i Ringsted 2016 spørger
Referat,15-12-2015

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

i vedlagte mail af 9. december 2016 om
tilladelse til at anvende noget af budgettet til
salg af drikkelse/madvarer og lade overskuddet
gå til Provstiets ydremissionsprojekt.
11

Kirkesti - køb af jord - 5 % puljen
På lukket dagsorden

Referat,15-12-2015

Side: 4

Orientering
12

Byggeregnskab Lynge Præstegård
Sag: Lynge Præstegård - Handlingsplan
(1567) - Lynge Sogn

Taget til efterretning.

Byggeregnskab Lynge Præstegård
Lynge Menighedsråd fremsender i vedlagte
mail af 6. november 2015 byggeregnskab for
arbejderne på Lynge Præstegård. Iflg.
byggeregnskab udgør restbeløbet 339.992,50
kr.
Lynge Menighedsråd anmoder om det lovede
restbeløb fra Provstiudvalgets 5 % pulje. (lovet
beløb 375.000 kr.)
Vi har den 9. november 2015 ovf. 339.992,50
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Lynge
Menighedsråd.

13

Fjenneslev Kirke - pulpitur
Sag: Fjenneslev kirke - pulpitur (1967) Fjenneslev Sogn

Taget til efterretning.

Fjenneslev Kirke - pulpitur
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
17. november 2015, at de har modtaget
menighedsrådets ansøgning af 10. november
2015.
Som led i sagbehandlinger har stiftet sendt
sagen til udtalelse hos kgl. bygningsinspektør
og Nationalmuseet.
14

Fjenneslev Kirke - afledning af vand
omkring kirken
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Taget til efterretning.

Fjenneslev Kirke - afledning af vand omkring
kirken
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 24. november 2015, at de har
modtaget det reviderede forslag til afledning af
vand omkring Fjenneslev Kirke.
Stiftet har sendt sagen videre til
konsulentudtalelse.
15

Slaglille kirkegårdsmur
Sag: Slaglille Kirke - kirkegårdsmur (1811) Slaglille Sogn

Taget til efterretning.

Slaglille kirkegårdsmur
Referat,15-12-2015

Side: 5

Orientering
Roskilde Stifskontor godkender i vedlagte
skrivelse af 1. december 2015, at sydmuren ved
Slaglille Kirkegård nedrives og genopbygges,
samt at muren mod øst og de murede piller ved
den østre indgang repareres i henhold til tilbud
fra Krogens Murermester.
Endvidere kan Stiftsrådet godkende, at
indestående salgskapital kan anvendes til
reparation af den østlige del af muren, til
reparation af de murede piller ved den østlige
indgang samt til vedligeholdelse af den
resterende pudsede og kalkede mur.
16

Formidlingskursus
Sag: Kursus i formidling - den 31. oktober
2015 (1899) - Fjenneslev Sogn

Taget til efterretning.

Formidlingskursus
Vi har den 18. november 2015 overført 440,00
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til SlaglilleFjenneslev Menighedsråds konto vedrørende
underskudsgaranti Formidlingskursus.
Provstiudvalget har i sit møde den 10.
september 2015 godkendt beløb på 1.000 kr. til
underskudsdækning.
17

Stenmagle Kirke - indv. kalkning - udb. fra 5
% puljen
Sag: Stenmagle kirke - indvendig kalkning
(1862) - Stenmagle Sogn

Taget til efterretning.

Stenmagle Kirke - indv. kalkning - udb. fra 5 %
puljen
Vi har den 4. december 2015 udbetalt
206.250,00 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
indvendig kalkning af Stenmagle Kirke.
Beløbet er det sidste fra murermesteren.
18

Vetterslev-Høm udb. 5 % puljen
Sag: Anmodning til tilladelse til at fælde træer
(1775) - Vetterslev Sogn

Taget til efterretning.

Vetterslev-Høm udb. 5 % puljen
Vi har udbetalt 8.470,00 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til plantning af 2
lindetræer på Vetterslev Kirkegård.
Beløbet var godkendt på Provstiudvalgsmødet
den 21. maj 2015 med ca. 10.000.
Regningen lød på 8.750,00 minus afløftning af
moms med 16 % = 8.470.00 kr.
Referat,15-12-2015

Side: 6

Orientering

19

Orientering til menighedsråd og
provstiudvalg vedrørende anmodning om
aktindsigt fra Jyllands-Posten
Sag: Aktindsigt - Jylland Posten (2002) Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Orientering til menighedsråd og provstiudvalg
vedrørende anmodning om aktindsigt fra
Jyllands-Posten
Kirkeministeriet har 20. november 2015
fremsendt vedlagte mail vedrørende anmodning
om aktindsigt fra Jyllands Posten.
20

Køb af jordareal
På lukket dagsorden

21

Eventuelt

Provstiudvalget er glade for koncertkalenderen og
folder kirkegårdstakster og udtrykte, at
koncertkalenderen rummer stor alsidighed.
Provstiudvalgsmedlem og medlem Stiftsrådet Poul
Nielsen orienterede om, at mødet med
Stiftsråd/Provstiudvalg bliver den 5. oktober 2016.

22

Underskrifter
Således vedtaget oplæst:
Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Referat,15-12-2015

Side: 7

Orientering
Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl. 15.00

Referat,15-12-2015

Side: 8

