
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 10. april 2019 - d. 10-04-2019 kl. 17:00
til 19:45

Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Kai Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk,
Tom Ferslev Jakobsen, Naima Simring

 

Mødepunkt Referat

1 - Behandling - Budget 2020

Beslutning om udmelding af foreløbige driftsrammer
for budget 2020. De skal udmeldes senest den 15.
april 2019 i Økonomiportalen.   

Sager:
Budget 2020 - Greve-Solrød Provsti (2019 - 1578)

Bilag:
PUs vejledning ifbm budget 2020,
Feriepengeforpligtelsen for lokale kasser 2020, Den
nye ferielov - betydning for folkekirkens lokale
kasser

De foreløbige driftsrammer udmeldes inden 15. april. PU
bruger forsikringsbidraget fra 2017, som det foreløbige
beløb indtil de korrekte tal foreligger fra KM. De enkelte
MR bedes indrapportere feriepengeforpligtelsen til PU-
kontoret senest 1. juni 2019. Tallene kan hentes i FLØS.

2 - Behandling - Kvartalsrapport 1. kvt. 2019 - PUK

Til godkendelse af PU.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 

Sager:
Kvartalsrapport - PUK - Greve-Solrød Provsti - 1. kvt.
2019 (2019 - 12368)

Bilag:
PUK - Underskreven kvartalsrapport 1. kvt. 2019,
Bemærkninger til PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2019

Kvartalsrapporten blev godkendt. 

3 - Behandling - Forslag fra PU-medlem om
kompensation for underskud på frie midler ifbm
regnskab 2018

Tom Ferslev Jakobsen fremlagde baggrunden for sit
forslag. Ansøgningen blev ikke godkendt. PU vil på
forårsbudgetmødet gennemgå principperne for de
forgående års budgettering. Tom Ferslev Jakobsen forlod



Tom Ferslev Jakobsen, PU, stiller forslag om, at de
menighedsråd, der har underskud på de frie midler
ifbm regnskab 2018, får en kompensation svarende
til det underskud, der måtte være.
 
 
Indstilling: Ingen 

Sager:
Regnskab 2018 - Forslag fra Tom Ferslev Jakobsen,
PU - Kompesation til MRs kirkekasser for underskud
på regnskab 2018 - Greve-Solrød Provsti (2019 -
11207)

Bilag:
Kompesation

lokalet under punktet og deltog ikke i behandlingen af
punktet. Kom ind kl. 18.03 og fik oplæst beslutningen.

4 - Behandling - Ansøgning om 5% midler til
dækning af uforudsete udgifter ifbm sprængt
vandrør på Havdrup kirkegård

Havdrup MR søger om 50.814,81 kr. af 5%-midlerne i
Solrød kommune i forbindelse med et sprængt
vandrør på Havdrup Kirkegård. Der er medsendt
ansøgningsskema samt kopi af betalte fakturaer.
Menighedsrådet har ikke haft mulighed for at søge
provstiudvalgets godkendelse inden igangsætningen
af reparationen, da udbedringen hastede.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 
Status på 5%-midlerne i Solrød kommune pr. 1. april
2019: 987.729,17 kr.

Sager:
5%-midler - Havdrup Sogn - Ansøgning til uforudset
udgifter ifbm sprængt vandrør på Havdrup kirkegård
(2019 - 12094)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler til dækning af sprunget
vandrør på Havdrup kirkegård, img-190329102000,
Vandrør_kirkegård_Ansøgning om 5 procentsmidler

Ansøgningen blev godkendt under forudsætning af,
at MR anmelder sagen til forsikringen.

5 - Behandling - Ansøgning om 5%-midler ifbm
konsulentbistand fra FAR i 2018

Karlslunde Strandsogn har fremsendt besvarelse på
provstiudvalgets spørgsmål, som opstod ifbm

Ansøgningen blev godkendt. 



behandlingen af ansøgningen på
provstiudvalgsmødet den 6. marts 2019.
Provstiudvalget kan derfor behandle ansøgningen
igen, hvor der søges om 50.000 kr. af 5%-midlerne i
Greve kommune til delvis dækning af
konsulenthonorar ifbm konfliktmægling.
Provstisekretær har 1. april 2019 efterspurgt svar på
spørgsmålet om, hvorvidt faktuaren fra FAR er
indeholdt i kvartalsrapporten pr. 31. december 2018.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 
Status på 5%-midlerne i Greve kommune pr. 1. april
2019: 396.414,28 kr.

Sager:
5%-midler - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning om
5%-midler ifbm konsulentbistand fra FAR i 2018
(2019 - 7860)
5%-midler - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning om
5%-midler ifbm konsulentbistand fra FAR i 2018
(2019 - 7860)
5%-midler - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning om
5%-midler ifbm konsulentbistand fra FAR i 2018
(2019 - 7860)

Bilag:
VS Til Karlslunde Strandsogns MR Delreferat fra
provstiudvalgsmøde den 6. marts 2019 vedr.
ansøgning om 5%-midler ifbm konfliktmægling
gennem FAR (STPR F2 404753), Tilbud fra
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, Ansøgning om
5%-midler, Ansøgningsskema
5%_midler_Konfliktløsning, Faktura 61966, SV Til
Henrik Berg, Karlslunde Strandsogns MR Svar vedr.
kvartalsrapport pr. 31. december 2018 ifbm
ansøgning om 5%-midler ifbm konsulentbistand fra
FAR i 2018 (STPR F2 396412), Kvartalsrapport 2018

6 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm udvidelse af præstekontorer og
mødelokaler samt ansøgning om 5%-
midler/puljemidler

Karlslunde MR søger om frigivelse af 270.000 kr. i
anlægsrammen ifbm afslutning af anlægsmål vedr.
"Nye præstekontorer i den Gl. Skole og etablering
af mødelokaler i præsteboligen". Der søges
endvidere om 50.581,69 kr. af 5%-midlerne i Greve
kommune (alternativt som puljemidler) til dækning
af de ekstraudgifter, der har været ifbm formålet.

 Ansøgningen blev godkendt og udbetales fra
aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune.



Der er medsendt ansøgningsskemaer og kopi af
betalte regninger. 
 
 
 
Indstilling: Godkendes.
Status på 5%-midlerne i Greve kommune pr. 1. april
2019: 396.414,28 kr.
Status på aktivitets- og anlægspuljen i Greve
kommune pr. 1. april 2019: 1.044.722,39 kr.

Sager:
5%-midler/Frigivelse - Karlslunde MR - Ansøgning
vedr. udvidelse af præstekontorer og mødelokaler
(2019 - 11434)
5%-midler/Frigivelse - Karlslunde MR - Ansøgning
vedr. udvidelse af præstekontorer og mødelokaler
(2019 - 11434)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af midler præstekontorer og
mødelokaler, Ansøgning af frigivelse af anlægsmidler
præstekontorer og mødelokaler,
KLU_gardial_100319, KLU_Lomax_100319,
KLU_Maler_nyekontorer_200319,
KLU_Mosgaard_100319, KLU_StenJensen_100319,
KLU_StenJensen2_100319, KLU_TuneEl_100319,
KLU_TuneEl2_100319,
KLU_Maler_nyekontorer_200319, Ansøgning om 5%
midler og mgl. fakturasider, Ansøgning om 5% midler
til dækning af underskud, KLU_Sten_Jensen_Side1,
KLU_Sten_Jensen_Side2

7 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm etablering af flere gravsteder
Kirkegård Syd

Karlslunde MR søger om frigivelse af 150.000 kr. i
anlægsrammen ifbm afslutning af anlægsformål
"Etablering af flere gravsteder på Kirkegård Syd".
Merudgiften på 56.926,25 kr. foreslås dækket af
opsparingen til den nye kirkegård, da nærværende
anlægsformål er en konsekvens af forsinkelsen på
udvidelsen kirkegården.
 
 
 
Indstilling: Godkendes  

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning ifbm
etablering af flere gravsteder Kirkegård Syd (2019 -

 Ansøgningen blev godkendt. Merudgiften kan
dækkes af opsparingen til den nye kirkegård.



11816)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Kirkegår-
Syd, Regnskab for samlede udgifter,
KLU_Geoteknik_260319,
KLU_AHW_Honorar_260319,
KLU_MOELBAK_260319, KLU_MTA_100319,
KLU_MTA_230319

8 - Behandling - Ansøgning om tilladelse til at ændre
i gravpladserne 601-619 på Karlstrup Kirkegård

Provstiudvalget har nu modtaget
udtalelse/anbefaling fra landskabsarkitekt Charlotte
Skibsted ifbm Karlstrup ansøgning om tilladelse til at
ændre i gravpladserne 601-619 på Karlstrup
Kirkegård. Jf. Bekendtgørelse nr. 1172 af 19.
september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde, §19, stk. 4, er det provstiudvalget, der
træffer afgørelse, når der foreligger en udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten.
 
 
 
Indstilling: Godkendes under forudsætning af at der
er økonomisk dækning til formålet.  

Sager:
Kirkegård - Ansøgning om tilladelse til at ændre i
gravpladserne 601-619 på Karlstrup Kirkegård -
Karlstrup Sogn (2019 - 3640)
Kirkegård - Ansøgning om tilladelse til at ændre i
gravpladserne 601-619 på Karlstrup Kirkegård -
Karlstrup Sogn (2019 - 3640)

Bilag:
Karlstrup kirkegård NOtat vedr. nye urnegraver m.m.
30.03.2019, Bilag A af 30.03.2019 vedr. Karlstrup -
nye urnegrave, faktura 2019.3176 af 30.03.2019
Karlstrup vedr. nye urnegrave, 2019.01.21 Karlstrup
kirkegård - Udsnit, 2019.01.22 Ansøgning til Ros. Stift

Ansøgningen blev godkendt. 

9 - Behandling - Ansøgning om puljemidler til Drop-
in dåb i Solrød Strandkirke den 5. juni 2019

Sognepræst Charlotte Gravesen, Solrød sogn, søger
om 12.100 kr. fra aktivitets- og anlægspuljen i Solrød
kommune til dækning af udgifter ifbm Drop-In dåb
i Solrød Strandkirke den 5. juni 2019. Beløbet skal
dække udgifter til annoncering, bannere, boggaver

Ansøgningen blev godkendt. Der udbetales efter
samlet regning - dog maks. 12.100 kr. - fra aktivitets-
og anlægspuljen i Solrød kommune.



og lidt til ganen ifbm selve arrangementet. Der er
tilsag om hjælp fra kordegne, organister og
korsanger samt flere frivillige fra forskellige sogne.
 
 
 
Indstilling: Godkendes.
Status på aktivitets- og anlægspuljen i Solrød
kommune pr. 1. april 2019: 542.874,75 kr. 

Sager:
Puljemidler - Ansøgning vedr. Drop-in dåb i Solrød
Strandkirke den 5. juni 2019 - Greve-Solrød Provsti
(2019 - 9434)

Bilag:
Drop-in dåb og økonomi, punkt til PU-møde 10.4.

10 - Behandling - Revideret kirkegårdsvedtægt for
Solrød Kirkegårde til godkendelse af PU

Solrød MR fremsender revideret kirkegårdsvedtægt
for Solrøds kirkegårde til provstiudvalgets
godkendelse. Den reviderede kirkegårdsvedtægt er
godkendt af MR den 21. marts 2019.
 
 
 
Indstilling: Godkendes.  

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Ny kirkegårdsvedtægt til
godkendelse - Solrød Sogn (2019 - 11022)
Kirkegårdsvedtægt - Ny kirkegårdsvedtægt til
godkendelse - Solrød Sogn (2019 - 11022)

Bilag:
Punkt til møde i provstietændringer af vedtægter for
Solrød kirkegårde, Vedtægt for Solrød Kirkegårde-
RevNov2016 2 med røde 2019 rettelser,
Kirkegårdsvedtægt Solrød sogn marts 2019.pdf,
Kirkegårdsvedtægt Solrød sogn marts 2019, 21 03
referat

Kirkegårdsvedtægten blev godkendt. Arne Nielsen
forlod lokalet under punktet og deltog ikke i
behandlingen af punktet. Kom ind kl. 18.51 og fik
oplæst beslutningen.

11 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler ifbm
afslutning af mangeludbedring i sognegården

Provstisekretær har, jf. provstiudvalgets vejledning,
den 26. marts 2019, frigivet 165.000 kr. af
anlægsrammen. Det overskydende beløb på
anlægsformålet 361.025 kr. skal returneres til 5%-

Taget til orientering.



midlerne i Greve kommune jf. beslutning på
provstiudvalgsmøde den 16. januar 2019 (sagsnr.
2018-24169).  Ligeledes skal det resterende beløb
vedr. voldgiftssagen på 43.341 kr. returneres til 5%-
midlerne i Greve kommune.

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning ifbm
afslutning af mangeludbedring i sognegården (2019 -
11406)
Frigivelse - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning ifbm
afslutning af mangeludbedring i sognegården (2019 -
11406)

Bilag:
Frigivelse af anlægsmidler, Ansøgning om frigivelse
af anlægsmidler i forbindelse med afslutning af
projekt, Chr. Ishøy & Søn Tilbud 264 13.12.2018 Øvre
etage (1), Chr. Ishøy & Søn Tilbud 264 13.12.2018
Nedre etage (1), Chr. Ishøy & Søn faktura-19047, Chr.
Ishøy Tilbud 272 11.02.2019, Frigivelse af
anlægsmidler

12 - Orientering - Årsrapport ifbm
provstiabonnement på arbejdsmiljørådgivning -
Greve-Solrød Provsti

 

Sager:
Orientering - FAR - Årsrapport 2018 - Greve-Solrød
Provsti (2019 - 10718)

Bilag:
SV Årsrapport ifbm provstiabonnement på
arbejdsmiljørådgivning - Greve-Solrød Provsti,
Årsrapport 2018 Greve Solrød Provsti

Taget til orientering.

13 - Orientering - Topskæring / Fældning af asketræ
på Karlstrup Kirkegård

 

Sager:
Kirkegård - Karlstrup Sogn - Topskæring/fældning af
asketræ på Karlstrup Kirkegård (2019 - 8155)
Kirkegård - Karlstrup Sogn - Topskæring/fældning af
asketræ på Karlstrup Kirkegård (2019 - 8155)

Bilag:
2019.02.15 Asketræ Fællesgrav KST, Topskærng

Taget til orientering.



Fældning af asketræ

14 - Orientering - Kirkegårdsudvidelsen i Karlslunde
sogn

 

Sager:
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård -
Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård -
Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård -
Karlslunde sogn (2018 - 8630)

Bilag:
beskrivelse af skitseforslag af 6.03.2019, A3 1_1500
(1), A3 1_1500 (2), referat Karlslunde kirke ny
kirkegÃrd 7. marts 2016, Fwd Svar fra KLARForsyning,
spørgsmål om finansiering af anlægsarbejder på
kirkegård - Karlslunde

Arne Nielsen orienterede om status på sagen.

15 - Eventuelt

 

Arne Nielsen spurgte til provstiets hjemmeside.
Provstiets hjemmeside skal overvejes, og
administrationen af hjemmesiden skal lægges et
andet sted end Solrød sogn.
 
Arne Nielsen fremlagde forespørgsel vedr.
ansvarsforsikringer på motoriserede køretøjer på
kirkegårdene.

Anne Bredsdorff orienterede om bispevisitatsen den
17. november 2019 i Solrød kommunes sogne.
Udgifterne ifbm bispevisitatsen ønskes dækket af
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.

I forbindelse med forårsbudgetmødet den 2. maj
møder PU kl. 16 i Mosede Kirke.

Følgende deltager i provstesynene i Greve
kommunes sogne:

D. 25. april i Karlslunde Strand og Tune sogne: Tom
og Mogens (som MR i Tune)

D. 30. april i Greve sogn: Mogens, Tom og Kjeld-Ole
(som MR).

D. 9. maj i Mosede sogn: Kjeld-Ole og Tom.

D. 14. maj i Karlslunde sogn: Tom og Arne.

D. 21. maj i Hundige-Kildebrønde: Tom og Kai (som
MR)



 

Naima Simring forlod mødet kl. 18.15 før punkt 4 på
dagsordenen.

Mødet sluttede kl. 19.45. Næste møde afholdes den
9. maj 2019 kl. 17 i mødelokalet på 1. sal i Hundige
Kirke.
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Anne Bredsdorff (Greve-Solrød Provsti) Arne Egun Nielsen

Kai Nielsen (Greve-Solrød Provstiudvalg) Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Kjeld-Ole Nielsen Munk (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Tom Ferslev Jakobsen (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Naima Simring (Greve-Solrød
Provstiudvalg)
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