Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
PU møde 4. august 2016. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Afbud med anmeldt forfald: Lars Poulsen og Marianne Lekven Agerholm
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Bjernede Kirke - synsrapport 2016
Sag: Synsudskrifter (1599) - Bjernede Sogn

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

Bjernede Kirke - synsrapport 2016
Bjernede Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport 2016 for Bjernede Kirke.
3

Gyrstinge Kirke - Synsrapport 2016
Sag: Synsrapporter - kirke (1946) - Gyrstinge
Sogn

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

Gyrstinge Kirke - Synsrapport 2016
Gyrstinge Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport 2016 for Gyrstinge Kirke.
4

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

Leje af Kværkebyvej 68 til menighedshus
godkendt.
Omkostningerne kan indregnes i budget 2017.

Menighedshus Kværkeby - leje
Kværkeby Menighedsråd fremsender 1. august
2016 vedlagte mail vedrørende leje af
ejendommen Kværkebyvej 68.
5

Ansøgning om omdisponering af
anlægsmidler
Sag: Ansøgning om omdisponering af
anlægsmidler (2102) - Ringsted Sogn
Ansøgning om omdisponering af anlægsmidler
Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 17. juni 2016 om tilladelse til at
omdisponere allerede tildelte anlægsmidler til
frie midler, for at sikre sognets aktivitetsniveau.
Anlæg der søges omdisponeret:
Budget 2016 600.000 kr. P-plads ved
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Knud Birk Iversen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabil og forlod mødet under dette punkt.
De 3 anlægsarbejder kan i nødvendigt omfang
omdisponeres til projekt kirkegårdsmur i 2016 og
2017. Overskud fra projekt renovering af vinduer i
Sct. Bendts Kirke samt menighedsrådets frie midler
jf, regnskab 2015 skal anvendes til projekt
kirkegårdsmur, før de anførte anlægsarbejder kan
omdisponeres.
Ikke forbrugte midler (de 3 anlægsarbejder) henstår
som opsparing til de nævnte anlægsarbejder.
Iflg. budget 2017 (regnskab 2015) er der ca.
1.600.000 i frie midler.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Klostermarkskirken
Budget 2016 200.000 kr. Sognegården nyt
køkken
Budget 2014 150.000 kr. Renovering af
epitafier i Sct. Bendts Kirke
I alt 950.000 kr.
Herudover meddeler menighedsrådet, at de
agter at anvende anlægsoverkuddet fra
renovering af vinduer i Sct. Bendt Kirke til
delvis finansiering af anlægsprojektet
kirkegårdsmur - et beløb på 304.838 kr.
Provstikontoret skal henlede opmærksomheden
på, at det kræver Provstiudvalgets godkendelse
at anvende frie midler til anlægsprojekter.

6

Ansøgning om kirkegårdskort og nyt vindue
og dør i kapellet
Sag: Ansøgning om kirkegårdskort og nyt
vindue og dør i kapellet (2109) - Ringsted
Sogn

Knud Birk Iversen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabil og forlod mødet under dette punkt.
Kirkegårdskort og nyt vindue og dør i kapellet kan
indarbejdes i budget 2017 som ønske.

Ansøgning om kirkegårdskort og nyt vindue og
dør i kapellet
Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 22. juli 2016 om økonomisk støtte
til følgende projekter i 2016:
Digitalt kirkegårdskort 103.646,94 kr.
Udskiftning af blyrude og dør i kapellet
93.687,50 kr.
7

Ansøgning til 5 % puljen
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Merudgift på 44.360,75 kr. godkendt afholdt af
Provstiudvalgets 5 % pulje.

Ansøgning til 5 % puljen
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd meddeler i
vedlagte skrivelse af 30. juni 2016, at der nu
foreligger endeligt budget for drænprojektet
ved Fjenneslev Kirke.
Menighedsrådet oplyser, at de har valgt det
billigste tilbud.
Fra den oprindelige skønnede udgift og
tidligere budget er der en merudgift på
44.360,75, hvilket beløb menighedsrådet
ansøger om fra Provstiudvalgets 5 % pulje.
Endvidere meddeler menighedsrådet, at
kontrakten er klar til underskrift - denne er ind
til Provstiudvalgets næste møde, gjort betinget
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af om den sidste del af beløbet bevilges.
Der vedlægges tilbud og oversigter.
8

Honorar - i forbindelse med gravervakance
Sag: Anmodning om honorar til formand og
kirkeværge - ved graver vikance (2107) Sneslev Sogn

Godkendt, at der kan udbetales løn og kørsel til de
pågældende.
Lønnen udbetales som timeløn for
gravermedhælper.

Honorar - i forbindelse med gravervakance
Torben Kristensen anmoder i vedlagte mail af
29. juni 2016 på rådets vegne, om der må
udbetales honorar til formand og kirkeværge.
Sneslev Kirke har været uden graver fra 1.
januar til 16. april 2016, og i hele perioden har
formand og kirkeværge passet kirke og
kirkegård, samt afviklet gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Derfor anmoder menighedsrådet om: Må der
gives et honorar til formand og kirkeværge for
alle de timer, de har brugt i perioden, samt til
kørsel ved brug af egen bil til afhentning af
blomster m.m.
9

Vetterslev Kirke - synsrapport 2016
Sag: Synsrapporter (1265) - Vetterslev Sogn

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

Vetterslev Kirke - synsrapport 2016
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Vetterslev Kirke.
Der vedlægges fremsendelsesmailen af 23. juni
2016
10

Vetterslev Præstegård og Laden synsrapport 2016
Sag: Synsrapporter (1265) - Vetterslev Sogn

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

Vetterslev Præstegård og Laden - synsrapport
2016
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Vetterslev Præstegård
og Laden.
11

Høm Kirke - synsrapport 2016
Sag: Synsrapporter (1266) - Høm Sogn

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

Høm Kirke - synsrapport 2016
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Høm kirke.
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Mødepunkt
12

INVITATION TIL MINIKONFERENCEN
”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Sag: INVITATION TIL
MINIKONFERENCEN ”FREMTIDENS
PROVSTIUDVALG" (2106)

Beslutning
Provstiudvalgsmedlemmer sørger selv for eventuel
tilmelding.

INVITATION TIL MINIKONFERENCEN
”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Invitation udsendt pr. mail til
provstiudvalgsmedlermmerne den 28. juni
2016.

13

Stiftsrådets møde med Provstiudvalgene 5.
oktober 2016
Sag: Stiftsrådets møde med Provstiudvalgene
(2099) - Roskilde Stift

Tages med til mødet den 23. august 2016.

Stiftsrådets møde med Provstiudvalgene 5.
oktober 2016
Vedlagt invitation og dagsorden.
14

Diakonalt hjørne

Intet.

15

Diverse sager til afgørelse

Intet,

16

Kirkekalkninger - tilbud
På lukket dagsorden
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Orientering
17

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

Taget til efterretning.

Allindemagle Kirke - altertavle - borebiller
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
30. juni 2016, at de med Provstiudvalgets
skrivelse af 17. juni 2016 har modtaget
menighedsrådets ansøgning.
Som led i sagsbehandlingen er sagen sendt til
udtalelse hos Nationalmuseet.
18

Vigersted Kirke - opsætning af 2 lysekroner
Sag: Vigersted Kirke - belysning (2097) Vigersted Sogn

Taget til efterretning.

Vigersted Kirke - opsætning af 2 lysekroner
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
30. juni 2016, at de med Provstiudvalgets
skrivelse af 15. juni 2016 har modtaget
menighedsrådet ansøgning af 10. juni 2016 til
opsætning af 2 lysekroner.
Som led i sagbehandlingen har stiftet sendt
sagen til udtalelse hos Nationalmuseet.
19

[Sag:15/212] - [Dok.nr.:80238/16] Svar på
henvendelse fra Ringsted-Sorø Provsti dataarkivet
Sag: Dataarkivet (2036)

Taget til efterretning.

[Sag:15/212] - [Dok.nr.:80238/16] Svar på
henvendelse fra Ringsted-Sorø Provsti dataarkivet
Vedlagt Kirkeministeriet svar af 24. juni 2016
på vores indsigelse/kritik af DATAARKIVET
af 26. februar 2016.
20

Eventuelt

21

Underskrifter

Intet.

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 afsluttet kl. 15.15
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