
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 13. februar 2019 - d. 13-02-2019 kl.
17:00 til 19:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Behandling - Ansøgning om ændring af overført
beløb til klokketårnsprojekt i Hundige Kirke

Hundige-Kildebrønde MR søger om tilladelse til at
overføre 13.266,83 kr. fra formål "Renovering af
ventilationsanlæg i Hundige Kirke" til formål
"Renovering af klokketårn i Hundige Kirke". PU har
på den møde den 24. oktober 2018 givet tilladelse til
at overføre 29.766,83 kr. mellem formålene. MR har
efterfølgende modtaget faktura fra deres
bygningssagkyndige vedr. formålet på 16.500 kr., og
derfor ønsker MR at ændre det overførte beløb.
 
PU har udbetalt 422.000 kr. den 27. december 2018,
som lån af 5%-midlerne, og den samlede faktura fra
MRs bygningssagkyndige var indeholdt i dette beløb.
 
 
 
Indstilles til afslag, da MR har fået dækket
fakturaen ifbm lån af 5%-midlerne.  

Sager:
Kirke - Ansøgning om ændring af overført beløb til
klokketårnsprojekt - Hundige-Kildebrønde Sogn
(2019 - 2726)

Bilag:
Ansøgning vedr. overførsel mellem 2 anlægs
arbejder.

PU kan ikke godkende ansøgningen om ændring af
overført beløb, da beløbet fra den
bygningssagkyndige er indeholdt i 5%-lånet på
422.000 kr. Anne Bredsdorff og Kai Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.  

2 - Behandling - Ansøgning om 5%-midler ifbm
renovering af klokketårn i Hundige Kirke

PU kan ikke godkende ansøgningen om 5%-midler,
da beløbet fra den bygningssagkyndige er indeholdt i
5%-lånet på 422.000 kr. Anne Bredsdorff og Kai



Hundige-Kildebrønde MR søger om 28.500 kr. fra
5%-midlerne til dækning af underskud ifbm
renovering af klokketårn i Hundige Kirke. MR
har tidligere modtaget 109.396,61 kr. af 5%-midlerne
til formålet, under forudsætning af at restbeløbet fra
formål "Renovering af ventilationsanlæg i Hundige
Kirke" blev overført til formålet vedr. klokketårnet.
MR har efterfølgende modtaget faktura fra MRs
bygningssagkyndige på 12.000 kr. vedr. klokketårnet.
Sammen med mindre overført beløb fra
ventilationsanlægget (jf. punkt 1 på dagsordenen)
giver det en yderligere udgift på formålet på 28.500
kr.
 
Beløbet på 12.000 kr. til MRs bygningssagkyndige er
indeholdt i lån af 5%-midlerne på 422.000 kr., der
blev udbetalt den 27. december 2018.
 
 
 
Indstilles til afslag, da MR har fået fakturaen
dækket ifbm lån af 5%-midlerne.   

Sager:
5%-midler - Ansøgning ifbm renovering af klokketårn
i Hundige Kirke - Hundige-Kildebrønde Sogn (2019 -
2739)

Bilag:
Ansøgning Nr. 2 klokke tårn 5% midler

Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

3 - Behandling - Ansøgning om puljemidler ifbm
Himmelske Dage i Herning

Diakon Hanne Hummelshøj, Hundige-Kildebrønde
MR, søger om dækning af transportudgifter for
deltagere fra Greve-Solrød Provsti til Himmelske
Dage i Herning den 1. juni 2019. Man ønsker at leje
en bus til formålet, og den samlede udgift udgør
16.500 kr. Ved 40 deltagere vil transportprisen udgør
412,50 kr., og turen gennemføres ved min. 30
deltagere. Jf. ansøgningen er der lagt op til, at de
enkelte MR betaler for arrangementet, deltagerne
betaler for egen fortæring på dagen, og de enkelte
provstier på Sjælland betaler transporten for deres
egne deltagere.
 
 
 
Indstilles til godkendelse for et samlet beløb op til
16.500 kr. (hvis alle deltagere er fra Greve-Solrød
Provsti) Beløbet dækkes af de respektive puljer i

Ansøgningen blev godkendt for et samlet beløb op til
16.500 kr., der dækkes af de respektive puljer i
provstiet.  



provstiet.
Status på puljemidler i Greve kommune pr. 5.
februar 2019: 1.215.345,77 kr.
Status på puljemidler i Solrød kommune pr. 5.
februar 2019: 516.874,75 kr.     

Sager:
Puljemidler - Hanne Hummelshøj - Ansøgning om
dækning af transportudgifter for deltagere til
Himmelske dage - Hundige-Kildebrønde Sogn (2019 -
4590)

Bilag:
ansøgning provstiudvalget

4 - Behandling - Ansøgning om udbetaling af
puljemidler ifbm projektering af udvidelse af
kontorlokaler i Johanneskirken, Greve Sogn

Greve MR søger om udbetaling af puljemidler kr.
170.623,38 kr.  ifbm projektering af udvidelse af
kontorlokaler mv. i Johanneskirken i Greve sogn.  PU
har tidligere givet tilsagn til MR om op til 400.000 kr.
af puljemidlerne i Greve kommune. Der er medsendt
ansøgningsskema, kontospecifikation samt kopi af
fakturaer. Selve projekteringen er ikke afsluttet
endnu, men forventes fortsat i 2019. 
 
 
 
Indstilles til godkendelse.

Sager:
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitets-
og anlægspuljen i Greve kommune vedr.
projektering af udvidelse af Johanneskirken - Greve
Sogn (2019 - 5016)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
projektering, Bilag Projektering af tilbygning

Ansøgningen blev godkendt. Beløbet på 170.623,38
kr. overføres til MRs anførte konto. Tom Ferslev
Jakobsen og Kjeld-Ole Munk deltog ikke i
behandlingen af punktet.  
 

5 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm indkøb af græsklipper til Greve
Kirkegård

Greve MR søger om frigivelse af 40.198,60 kr. ifbm
indkøb af ny græsklipper til Greve Kirkegård. Der er
afsat 200.000 kr. i anlægsrammen til formålet. Der er
medsendt ansøgningsskema, kontospecifikation
samt kopi af faktura. PU har på møde den 24.

Kjeld-Ole Munk og Tom Ferslev Jakobsen fremlagde
ansøgningen. Ansøgningen blev godkendt. PU
frigiver 37.125 kr. i anlægsrammen, som godkendt på
mødet den 24. oktober 2018, og det overskydende
beløb på 162.875 kr. skal returneres til 5%-midlerne i
Greve kommune i Handelsbanken konto 7646
2002320. PU vil indhente udtalelse fra revisor, om
hvordan de forskellige momssatser fremadrettet skal
håndteres i forhold til indkøb til brug på kirkegården.



oktober 2018 godkendt indkøbet under
forudsætning af, at det overskydende beløb
returneres til aktivitets- og anlægspuljen i Greve
kommune. Af fakturaen fremgår det, at den samlede
indkøbspris udgør 37.125 kr., hvilket stemmer
overens med det beløb, der blev godkendt på mødet
i oktober. MRs beløb fremkommer ved beregning af
delmoms.
 
 
 
Indstilles til godkendelse, dog således, at der
frigives 37.125 kr. af anlægsrammen, og at det
resterende beløb på 162.875 kr. overføres til
aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune.

Sager:
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
ifbm indkøb af græsslåmaskine til Greve Kirkegård -
Greve Sogn (2019 - 5019)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 40.198,60
Græsklipper, Bilag græsklipper

Tom Ferslev Jakobsen og Kjeld-Ole Munk forlod
lokalet og deltog ikke i behandlingen af punktet.

6 - Behandling - Ansøgning om at konvertere
graverbolig i Jersie til almindeligt lejemål

Jersie-Kirke Skensved MR søger om tilladelse til at
konvertere tjenestebolig for graveren i Jersie-Kirke
Skensved sogn til almindeligt lejemål, da den nye
graver ikke ønsker at bebo boligen. Der er medsendt
udtalelse fra graveren.
 
 
 
Indstilles til godkendelse.  

Sager:
Lejemål - Ansøgning om at konvertere graverbolig i
Jersie til almindeligt lejemål - Jersie-Kirke Skensved
Sogn (2019 - 4036)

Bilag:
3424_001

PU godkender ansøgningen, således at der
fremadrettet ikke er bopælspligt for den ansatte
graver. PU forventer, at MR tager kontakt til en
advokat for udfærdigelse af en lejekontrakt. PU skal
godkende den endelige lejekontrakt, når den
foreligger. Naima Simring deltog ikke i behandlingen
af punktet.  

7 - Orientering - Kasseeftersyn 2018 - MR

 

Sager:

Taget til orientering. Kjeld-Ole Munk redegjorde for
bemærkningerne til Greve MRs kasseeftersyn. Naima
Simring redegjorde for bemærkningerne til Jersie-
Kirke Skensved MRs kasseeftersyn.  



Kasseeftersyn - MR 2018 - Greve-Solrød Provsti
(2018 - 39630)

Bilag:
Oversigt over revisors bemærkninger ifbm
kasseeftersyn 2018 for MRs kirkekasser

8 - Orientering - Kommunikationsmedarbejder for
sognene i Greve kommune

Orientering ved Anne Bredsdorff. Der har været
afholdt møde den 22. januar 2019 vedr. en
eventuel fælles kommunikationsmedarbejder til
sognene i Greve kommune.

Sager:
Kommunikation - Kirkelig mediemedarbejder i Greve
kommune - Greve-Solrød Provsti (2018 - 37889)

Bilag:
Kirkelig mediemedarbejder, mødedato

Anne Bredsdorff orienterede om mødet den 22.
januar 2019. 

9 - Orientering - Screening af kirkejord i Greve-
Solrød Provsti

 

Sager:
Orientering - Screening af kirkejord - Greve-Solrød
Provsti (2019 - 3590)

Bilag:
Kirkejord, Matr.nr. 1a Havdrup by, screening af
kirkejord, Matr.nr. 16n Karlslunde by, screening af
kirkejord, Relevant lovhjemmel om anvendelse af
Præstegårdsjord, Flere dyr i agerlandet

Taget til orientering. 

10 - Orientering - Etablering af kontorer og elevator
i Johanneskirken i Greve sogn

 

Sager:
Kirke - Udvidelse med flere kontorer på 1. sal i
Johanneskirken - Greve Sogn (2018 - 8653)

Bilag:
Til Greve MR Bekræfter modtagelsen af sag om
udvidelse af kontorer i Johanneskirken

Taget til orientering.



11 - Orientering - Slutopgørelse vedr. indkøb af
møbler til Mosede Kirke

 

Sager:
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
ifbm indkøb af møbler til Mosede Kirkes underetage
- Mosede Sogn (2018 - 13312)
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
ifbm indkøb af møbler til Mosede Kirkes underetage
- Mosede Sogn (2018 - 13312)

Bilag:
Fakt. 746010 slutlevering stole - attesteret,
Delfaktura Getama 745649 Stole - attesteret, Fakt.
744885 Getama våbenhus, Samlet opgørelse af
anlæg Møbler underetage, Godkendt faktura
GETAMA 744321 af Kurt bilag 878193, Godkendt
faktura Garant 211600000043 bilag nr. 911500,
Fakt.1204, Fakt 199877 Holmris attesteret,
Slutopgørelse anlæg - sag nr. 1306

Taget til orientering.

12 - Orientering - Udvidelse af Karlslunde ny
kirkegård

 

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

Bilag:
Karlslunde kirke, ny kirkegård, referat 10.01.2019,
Fwd Dagsorden med bilag til møde om ny kirkegård i
Karlslunde, Jordbundsrapport 2018-2127 20190121
georap 1 - lhl 31.01.2019, SV: Status på sagen om ny
kirkegård i Karlslunde,
253_2018_6365_Afstandskrav_i_forbindelse_med_e
tablering_af_kirke

Arne Nielsen orienterede om status på sagen.  

13 - Eventuelt

 

Marianne Hauge, provstiets stiftsrådsrepræsentant,
inviteres til provstiudvalgsmødet i april eller maj
måned.
 
 
Mødet sluttede kl. 19.30. Næste møde afholdes den
6. marts 2019 kl. 17.00 i mødelokalet på 1. sal i



Hundige Kirke.  

Greve-Solrød Provsti – Møder - 13-02-2019, 17:00



Anne Bredsdorff (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Arne Egun Nielsen

Kai Nielsen (Greve-Solrød Provstiudvalg) Tom Ferslev Jakobsen (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Naima Simring (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Kjeld-Ole Nielsen Munk (Greve-Solrød
Provstiudvalg)


	Forside

