Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
PU møde 22. august 2017. Kl. 9.30
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Indkommet 4 nye sager opført under pkt. 20-21-22-23
Efterretningssager afventer næste Provstiudvalgsmøde. (overført til næste møde og står ikke i referatet.)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Gyrstinge – synsrapport 2017
Sag: Synsrapporter - kirke (1946) - Gyrstinge
Sogn

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

Gyrstinge – synsrapport 2017
Gyrstinge Menighedsråd fremsender vedlagte
synsrapport 2017 for Gyrstinge Kirke og
Kirkegård.
3

Ansøgning 5% puljen
Sag: Fastgørelse af gravsten - ansøgning 5%
puljen (2318) - Munke Bjergby Sogn

Bør anvende frie midler til formålet.

Ansøgning 5% puljen
Munke Bjergby Menighedsråd ansøger i
vedlagte skrivelse af 25. juli 2017 om 24.075
kr. inkl. moms fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
fastgørelse af gravsten på Munke Bjergby
Kirkegård.
Beløbet er ifølge indhentet tilbud fra
stenhugger.

4

Forslag til ændringer af Ringsted Kirkegård
Sag: Forslag til ændringer af Ringsted
Kirkegård (2311) - Ringsted Sogn

Knud Birk Iversen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabil, og forlod mødet under dette pkt.
Konsulentens udtalelse taget til efterretning.

Forslag til ændringer af Ringsted Kirkegård
Vedlagte sag er sendt til Charlotte Skibsted den
15. juni 2017 til udtalelse.
Billedmateriale kan ses på mødet.
Ringsted kirkegård - udtalelse fra
kirkegårdskonsulent
Kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted
fremsender 9. august 2017 vedlagte udtalelse.
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Mødepunkt

5

Ansøgning om midler fra 5% puljen
Sag: Klostermarkskirken - renovering lys og
ventilationsanlæg - ansøgning om midler fra
5% puljen (2322) - Ringsted Sogn

Beslutning

Knud Birk Iversen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabil, og forlod mødet under dette pkt.
Godkendt.

Ansøgning om midler fra 5% puljen
Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 30. juni 2017 om 323.947,25 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til
Klostermarkskirken:
Belysning 167.606,25 kr.
Ventilationsanlægget 150.250,00 kr.
Omkostninger energikonsulent 6.091,00 kr.

6

Ansøgning - 5 % puljen
Sag: Tilskud til ekstraordinært afdrag på
stiftslån - ansøgning til 5 % puljen (2329) Ruds Vedby Sogn
Ansøgning - 5 % puljen
Ruds Vedby Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 10. august 2017 om tilskud til
ekstraordinært afdrag på stiftslån fra
Provstiudvalgets 5 % pulje på 1.000.000 kr. til
nedbringelse af gælden.

7

Ansøgning udvidelse af driftsramme for
2018
Sag: Kirke- og kulturmedarbejder - ansøgning
udvidelse af driftsrammen (2330) - Ruds
Vedby Sogn

Marianne Lekven Agerholm provstiudvalgsmedlem
og medlem af Ruds Vedby Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette pkt.
Godkendt. Lånet kan afsluttes pr. 31. december
2017.

Marianne Lekven Agerholm provstiudvalgsmedlem
og medlem af Ruds Vedby Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette pkt.
Afventer budgetbehandling 2018.

Ansøgning udvidelse af driftsramme for 2018
Ruds Vedby Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 10. august 2017 om udvidelse af
driftsrammen fra 2018 på 125.000 kr. til
ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder.
8

Opdateret vedtægt for Høm Kirkegård
Sag: Vedtægt for Høm Kirkegård (1251) Høm Sogn

Poul Otto Nielsen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Vetterslev-Høm Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette pkt.

Opdateret vedtægt for Høm Kirkegård
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 23.
juni 2017 vedlagte opdateret Vedtægt for Høm
Kirkegård m.h.t. obligatorisk hækklipning,
sikring af gravminder og obligatorisk
græsslåning i fællesgrav og gravsted i plæne.

Godkendt og underskrevet af provsten.

Menighedsrådet har behandlet ændringerne på
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Mødepunkt

Beslutning

et menighedsrådsmøde den 21. juni 2017 og de
opdaterede vedtægter fremsendes hermed til
godkendelse/underskrift af provsten.
For vedtægten gælder:
Obligatorisk hækklipning er tilføjet i § 14, stk.
2
Sikring af gravminder er tilføjet i § 16, stk. 3
Obligatorisk græsslåning i fællesgrav og
gravsted i plæne er tilføjet i § 19 som nyt stk. 2
og i § 31 som nyt stk. 4

9

Opdateret vedtægt for Vetterslev Kirkegård
Sag: Vedtægter for Vetterslev Kirkegård
(1250) - Vetterslev Sogn

Poul Otto Nielsen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Vetterslev-Høm Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette pkt.

Opdateret vedtægt for Vetterslev Kirkegård
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 23.
juni 2017 vedlagte opdateret Vedtægt for
Vetterslev Kirkegård m.h.t. obligatorisk
hækklipning, sikring af gravminder og
obligatorisk græsslåning i fællesgrav og
gravsted i plæne.

Godkendt og underskrevet af provsten.

Menighedsrådet har behandlet ændringerne på
et menighedsrådsmøde den 21. juni 2017 og de
opdaterede vedtægter fremsendes hermed til
godkendelse/underskrift af provsten.
For vedtægten gælder:
Obligatorisk hækklipning er tilføjet i § 14, stk.
2
Sikring af gravminder er tilføjet i § 16, stk. 3
Obligatorisk græsslåning i fællesgrav og
gravsted i plæne er tilføjet i § 19 som nyt stk. 2
og i § 31 som nyt stk. 4

10

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer
Sag: Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer (2310)

Taget til efterretning.

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer

11

Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen
Sag: Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen (2319) Kirkeministeriet

Drøftet.

Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen
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Mødepunkt

Beslutning

Kirkeministeriet fremsender 26. juni 2017
høring om ændring af bekendtgørelsen om
bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen,
jf. vedlagte.
Høringsfrist er fastsat til 2. oktober 2017.

12

PUK-kassen Kvartalsrapport 2. kvt.
Sag: PUK-kassen (1160)

Godkendt.

PUK-kassen Kvartalsrapport 2. kvt.
Provstikontoret fremsender kvartalsrapport for
PUK-kassen for 2. kvt.
Resultat af drift udviser et overskud på
568.210,79 kr. Heri ligger ikke forbrugte midler
til kirkekalkning på 500.000,00 kr.
Ligningsbeløbet er fraregnet forbrug af frie
midler på 54.778,00 kr. = 6 måneders ligning
27.389 kr.
På de fælles aktiviteter henstår et beløb på
137.270,35 kr. Flere af aktiviteterne ligger i
årets sidste måneder.
Til yderligere orientering vedlægges Budget,
formål pr. 30. juni 2017.

13

Optimering af sognenes markedsføring. Har
vi brug for ekstern vejledning i forsøget på
at nå længst mulig ud for de samme penge?
Sag: Optimering af sognenes markedsføring.
Har vi brug for ekstern vejledning i forsøget
på at nå længst mulig ud for de samme penge?
(2325)

Provsten aftaler møde.
PUK-kassen betaler for vejledning.

Optimering af sognenes markedsføring. Har vi
brug for ekstern vejledning i forsøget på at nå
længst mulig ud for de samme penge?
Provsten orienterer.
14

Provstiudvalgets holdning til økonomisk
omfang af kommende skoletjeneste.
Sag: Skoletjeneste (2326)

Provsten inviterer skoletjenesten til møde.

Provstiudvalgets holdning til økonomisk
omfang af kommende skoletjeneste.
Provsten orienterer.
15

Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd
Sag: Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd (2317)
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Mødepunkt

Beslutning

Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd
Til drøftelse.
16

Budget 2018 - Ringsted Ligningsområde
Sag: Budget 2018 - Ringsted Ligningsområde
(2261)

Drøftet.

Budget 2018 - Ringsted Ligningsområde
Til behandling.
17

Budget 2018 - Sorø Ligningsområde
Sag: Budget 2018 - Sorø Ligningsområde
(2262)

Drøftet.

Budget 2018 - Sorø Ligningsområde
Til behandling.
18

Diakonalt hjørne

Intet.

19

Diverse sager til afgørelse

Indkommet 4 sager mere indsat under pkt. 20-2122-23

20

Fjenneslev Kirkegård - ny traktor - 5 %
puljen
Sag: Fjenneslev Kirkegård - ny traktor - 5 %
puljen (2332) - Fjenneslev Sogn

Dorte Nørgaard medlem af Provstiudvalget og
medlem af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette punkt.
Godkendt, indkøb af ny traktor.

Fjenneslev Kirkegård - ny traktor - 5 % puljen
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd ansøger i
vedlagte skrivelse af 3. august 2017 modtaget
16. august 2017 om 163.000 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til indkøb af ny
traktor eller til reparation af eksisterende traktor
til 54.785,00 kr.
Der vedlægges tilbud

21

Slaglille kirke - kapellet - 5 % puljen
Sag: Slaglille Kirke - kapellet - 5 % puljen
(2333) - Slaglille Sogn

Slaglille Kirke - kapellet - 5 % puljen
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd ansøger i
vedlagte skrivelse modtaget 16. august 2017
om ca. 35.000 kr. inkl. moms fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til renovering af
Referat,22-08-2017

Dorte Nørgaard medlem af Provstiudvalget og
medlem af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette punkt.
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Mødepunkt

Beslutning

forskellingen på kapellet.
22

Slaglille Kirkegård - graverfacilitteter
Sag: Graverhuset - ombygning (2252) Slaglille Sogn

Dorte Nørgaard medlem af Provstiudvalget og
medlem af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette punkt.

Slaglille Kirkegård - graverfacilitteter
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
vedlagte skrivelse modtaget 16. august 2017
vedrørende graverfaciliteterne på Slaglille
Kirkegård.

Godkendt, at der kan anvendes af de 550.000 kr. til
ny plan.
Mindst 2 arkitekter høres.

Menighedsrådet meddeler, at det tidligere
fremsendte forslag og overslagspriser er alt for
dyre, og derfor stilles i bero.
Menighedsrådet har en ny plan om eventuelt at
udbygge garagen i præstegården og inddrage
det gamle værksted.
På budget 2017 er der bevilliget 550.000 kr. til
udvidelse af graverfaciliteter, og
menighedsrådet spørger, om dette beløb må
anvendes til at arbejde på den nye plan.

23

Fjenneslev Sognehus
Sag: Fjenneslev Sognehus (2334) - Fjenneslev
Sogn

Dorte Nørgaard medlem af Provstiudvalget og
medlem af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette punkt.

Fjenneslev Sognehus
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
vedlagte skrivelse af 16. august 2017 med
arkitektens beregninger for udgifter til
ændringer/nedrivning/nybygning af Fjenneslev
Sognehus.

Provstiudvalget afventer et alternativ.

På baggrund af prisen spørger menighedsrådet
om de må finde andre alternativer.
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Orientering
24

Eventuelt

25

Underskrifter

Intet.

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. 15.00
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