
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
Sagsnr.2941
PU møde 10. oktober 2017. Kl. 10.00
Mødested: Stormarkskirkens Sognehus, Ringvejen 64, 4900 Nakskov
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Axel P. Rasmussen deltog ikke i mødet.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Godkendt og underskrevet.Godkendelse af referat af 05.09.2017
Sag: Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10.
oktober 2017 (2941)

Referat fra provstiudvalgsmødet den 5.
september 20 l 7

3 Behandling af Revisionsprotokollat af
10.08.2017 vedr. PUK 2016
Sag: 2016 PUK (2259)

1.Menighedsrådet har et større likvidt
indestående. Indskydergarantien gælder ikke
for menighedsråd, hvorfor vi opfordrer
menighedsrådet til at tage dette i betragtning
ved placering af midler.

2. Vi har konstateret, at der er bogført direkte
på egenkapitalen. Dette må ikke forekomme.

3. Vi kan konstatere, at som følge af forkert
bogføring på artkonto 742010 er driftsresultatet
misvisende. Der er tale om nogle rettelser til
bogføring, der er bogført på egenkapitalen, men
skulle være bogført på tilhørende driftskonti.
Det korrekte driftsunderskud er t.DDK 223.

Revisionsprotokollat af 10.08.2017 vedr. PUK
2016

Ad 1. Provstiudvalget har tidligere på et møde i
2016 forklaret provstirevisor, at det større likvide
indestående, placeret som 5%-reservemidler,
løbende bliver nedbragt efterhånden som de enkelte
menighedsråd får påbegyndt deres bevilgede
anlægsprojekter.

Ad 2. Provstisekretæren har efter aftale med
provstirevisor rettet bogføringen på egenkapitalen.

Ad 3. Provsti sekretæren beklager bogføringsfejlen
på egenkapitalen som har frembragt et forkert
driftsunderskud. I øvrigt henvises til besvarelsen i
Ad 2 herover.

Revsionsprotokollatet blev drøftet og taget til
efterretning samt godkendt.

4 3. kvartalsrapport
Sag: 2017 PUK (2689)

<:>

3. kvartalsrapport

Gennemgået og godkendt.
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5 Godkendelse af Endeligt budget 2018 vedr.
PUK
Sag: Budget 2018 (2720)

Der er indsat en tekst på side 1 under feltet
"Supplerende forklaringer til budgettet", som
evt. skal rettes til under mødet.

Lolland Vestre Provstiudvalg, CVR-nr.
21240745, Budget 2018, Endelig budget
afleveret d. 10-10-2017 11:28

Godkendelse af Endeligt budget 2018 vedr.
PUK

Godkendt.

6 Godkendelse af synsudskrifter
Sag: Syn (2239) - Nordlunde Sogn

Nordlunde Kirke og kirkegård:

Syn af Nordlunde Kirke og Kirkegård 2017

Synsudskriften blev godkendt med bemærkning
om, at menighedsrådet opfordres til at kontakte
stenhuggeren på Nørrevold til at afhjælpe med de
væltede gravsted.

Alle arbejder kan udbedres for midler indestående
på driftskonto og anlægsopsparingen

7 Godkendelse af provstesynsudskrifter
Sag: Provstesyn (802) - Gloslunde Sogn

Græshave Kirke:

Gloslunde Kirke:

Gloslunde præstegård:

Provstesynsudskrifter for Græshave og
Gloslunde kirker samt Gloslunde prg.

Godkendt. Der er økonomi til det.

Godkendt under foudsætning af at der er økonomi
til det.

Godkendt under foudsætning af at der er økonomi
til det.

8 Godkendelse af provstesynsudskrifter
Sag: 2017 Provstesyn (2951) - Kappel Sogn

Kappel Kirke:

Langø Kirke:

Kappel præstegård:

Udskrifter af provstesyn i Kappel- Langø kirker
og Kappel præstegård

Godkendt. Menighedsrådet skal snarest få afhjulpet
de vedligeholdelsesarbejder der fremgår af
udskriften.

Godkendt. Provstiudvalget anmoder om at modtage
en plejeplan.

Godkendt. Provstiudvalget forventer, at
menighedsrådet får igangsat diverse mangler idet
økonomien er til stede.
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9 Godkendelse af provstesynsudskrifter
Sag: Syn (1806) - Vesterborg Sogn

Vesterborg Kirke:

Præstegård:

Udskrifter afprovstesyn i Vesterborg Kirke og
kIrkegård samt Vesterborg Præstegård

Godkendt. Synsarbejderne skal iværksættes snarest
muligt. .

Godkendt. Den gamle mangel (pkt. 4) fra 2013 skal
fjernes fra udskriften.

10 Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Utterslev I Godkendt.
Sag: 2017 Urneplads med plade i græs (2794)
- Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn

\ .......1
Kirkegårdsvedtægter Utterslev

11 Ansøgning om 5% midler til reparation af
stråtag Gloslunde præstegård
Sag: 2017 Reparation af stråtag (2964) -
Gloslunde Sogn

Selve stråtaget kan holde mange år endnu, men
rygning på præstebolig og en af længerne er
meget løs.
Menighedsrådet ansøger om 45.000 kr., jf. bilag
om overslag af 31. maj 2017, og rådet mener at
kunne finansiere resten selv.

Ansøgning om 5% midler til reparation af
stråtag Gloslunde præstegård

Ølle Bølle Tæk overslag af 31.05.2017

Gloslunde bemærkninger til 2. kvartal

Ansøgning afslået. Provstiudvalget mener, at
menighedsrådet selv kan afholde udgifterne.

12 Ansøgning om midler til provstiprojekt i
2018
Sag: Ansøgning om midler til Adam Price-
provstiprojekt (2966) - Søllested-Skovlænge-
Gurreby Sogn

Sp. Rebekka Kristensen foreslår at
menighedsrådene i løbet af 20 18 går sammen
om at invitere Adam Price til at holde foredrag
på baggrund af den aktuelle tv-serie "Herrens
Veje", som bringer kirke og kristendom ind i de
almindelige danskeres liv.

'-.../

Ansøgte midler ialt: 35.000 kr.
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Adam Price-provstiprojekt i 2018

13 Ansøgning fra provsten om refusion af
deltagergebyr til provsteforeningens
årsmøde
Sag: 2017 Danmarks Provsteforening (2790)

Provsten har gennem alle årene selv betalt for
sin deltagelse i provsteforeningens årsmøde
herunder også udlæg til evt. færge.
Provsten ansøger hermed provstiudvalget om at
dække dette års udgift for deltagelse i årsmøde
afholdt i september 2017 i Billund.

Deltagerpris: kr. 2.650,00

Tilmelding til provsteforeningens årsmøde
2017

Ansøgning er godkendt og dette års deltagergebyr'
efterbevilges. Provstiudvalget har besluttet
fremadrettet at betale for provstens deltagelse uden
forudgående ansøgning.

14 Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægter (2452) - Kappel
Sogn

Kirkegårdsvedtægter for 2017

Godkendt og underskrevet.
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Orientering
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15 Opklarende svar fra arkitekt Mogens Bech

Sag: 2015: Renovering afkirkeskib, kor og
våbenhus i Købelev Kirke (1828) - Købelev
Sogn

1119-17:Opklarende svar fra arkitekt Mogens
Bech

Taget til efterretning.

16 Stiftets afgørelse
Sag: Lydhimmel over prædikestol og
varmeanlæg i Birket Kirke. (2060) - Birket
Sogn

12/9-17: Stiftets afgørelse

<:»

Taget til efterretning.

17 Nyt på www.provstLdk
Sag: Tilprovstiudvalgets orientering (1232)

Flyer provsti.dk

Til orientering.

18 Eventuelt

Vesterborg - fældning af træer

Bestilling af radonundersøgelse i Søllested
præstegård bestilles af provstisekretæren.

Provsten har godkendt fældning af fire
kastanjetræer.

Mødet blev hævet kl. 12.15.
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Underskrifter vedr. møde d. 10-10-2017
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Bjarne Abildtrup Madsen

Bjarne ~bildtrup Madsen
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May-Brit Buchardt Horst
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