Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg
PU møde 14. februar 2018. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Alle mødt.
Mødepunkt
1

Radonrenovering i tjenesteboliger
Sag: Radonundersøgelse i tjenesteboliger
(1031)
Provstiudvalgets bygningssagkyndige har
indhentet tilbud på radonsug i foreløbig 5 ud af
de 8 berørte tjenesteboliger. PU skal godkende
det videre forløb.
Radonrenovering, Stolpeager 47

Beslutning
PU godkender, at udgifterne til 4 af de 8 berørte
tjensteboliger fsva radonrenovering såvel
indvendigt som udvendigt betales af 5%-midlerne i
de respektive kommuner. PU ønsker, at det
undersørges, om der er taget højde for
ventilationsanlægget på Michael Gjøes Vej, inden
arbejdet med radonsug godkendes og iværksættes.
PU vil bede den bygningsagkyndige påtage sig
indhentning af tilbud og tilsyn med den indvendige
renovering af tjenesteboligerne i forbindelse med
radonrenoveringen.

Radonrenovering - Søagervej 15 og
Hundigevænget 11
Tilbud på radonrenovering
Tilbudsoversigt, radonsug

2

Forbrugsaftale til godkendelse
På lukket dagsorden

3

Forbrugsaftale til godkendelse
På lukket dagsorden

4

Forbrugsaftale til godkendelse
På lukket dagsorden

5

Ansøgning om igangsætning af udvendig
kalkning af Karlslunde Kirke
På lukket dagsorden

6

Ansøgning til provstiudvalget om økonomisk
dækning af kursusudgifter
Sag: Arbejdsmiljøgruppen /
Arbejdsmiljøudvalget (809)

Ansøgningen godkendes.

VS: Ansøgning til provstiudvalget om
økonomisk dækning af kursusudgifter
Ansøgning fra præsternes
arbejdsmiljørepræsentant Christina Feddersen,
om dækning af kursusudgift i alt 1.875 kr. for
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Mødepunkt

Beslutning

deltagelse i kurset "Mobning i folkekirken hvordan kommer vi videre?". Kurset afholdes
af FAR, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
den 2. maj 2018. Beløbet kan dækkes af PUkassen på formål 6002 "Præsters
kurser/konventer".
7

Ansøgning til Aktivitetspuljen on
startkapital til ny aktivitet i Havdrup:
Guidet Litteraturlæsning
Sag: Ansøgning til Aktivitetspuljen om
startkapital til ny aktivitet i Havdrup: Guidet
Litteraturlæsning (1299) - Havdrup Sogn

PU er som altid positivt indstillet for nye tiltag. Det
er dog vanskeligt ud fra den tilsendte ansøgning at
danne sig et præcist indtryk af, hvad dette projekt
går ud på. PU beder menighedsrådet fremsende
yderligere baggrundsmateriale og begrundelse for
projektets levedygtighed.

Ansøgning til Aktivitetspuljen on startkapital til
ny aktivitet i Havdrup: Guidet Litteraturlæsning
Havdrup MR søger om startkapital fra
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune
til ny aktivitet "Guidet litteraturlæsning" i
Havdrup sogn. Der søges om i alt 22.540 kr. til
dækning af PR-medarbejders timeløn i
forbindelse med opstarten af aktiviteten.
8

Greve kirkegård - fældning af asketræ
Sag: Fældning af asketræ (1295) - Greve
Sogn

Ansøgningen blev godkendt. Tom Ferslev Jakobsen
og Kjeld-Ole Munk deltog ikke i behandlingen af
punktet.

Greve kirkegård - fældning af asketræ
Greve MR ønsker tilladelse til at fælde asketræ
på Greve Kirkegård, som er placeret over en
drænledning, hvilket giver problemer.
9

Ansøgning om tilladelse til fældning af
kirsebærtræer på Solrød Annekskirkegård
Sag: Fældning af kirsebærtræer på Solrød
Annekskirkegård (1302) - Solrød Sogn

Arne Nielsen orienterede om ansøgningen.
Ansøgningen blev godkendt. Arne Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.

VS: Punkt til næste møde i provstiudvalget
Kirke-kirkegårdsudvalget i Solrød MR søger på
vegne af menighedsrådet om tilladelse til at
fælde kirsebærtræer mellem afd. A og B på
Solrød Annekskirkegård.
10

Solrød MR: Godkendelse af honorar til valgt
kasserer for 2018
Sag: Konstituering af MR 2017 / honorar til
valgte poster (1266)

Arne Nielsen orienterede om ansøgningen.
Ansøgningen blev godkendt. Arne Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.

Solrød MR: Godkendelse af diæter for 2018
Solrød MR ønsker at honorar til valgt kasserer
svarer til honorar til kontaktperson baseret på 710 ansatte.
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Beslutning

Solrød MR: referat MR-møde 11/1-18

11

Momsfradrag på kirkegårde
Sag: Momsfradrag på kirkegårde Landsskatterettens afgørelse december 2017
(1300)

PU opfordrer til, at menighedsrådene forholder sig
den udsendte vejledning.

Punkt til næste PU møde.
Landsskatteretten har i december 2017 truffet
afgørelse vedrørende beregning af momsfradrag
på kirkegårde. Hvilken indflydelse har for
økonomien på provstiets kirkegårde?
Regnskab 2017 - Ny metode til at beregne
momsfradraget
Nyhed på DAP 1.2.18
12

Anmodning ifbm afslutning af
kirkegårdsprojekt i Havdrup
Sag: Istandsættelse af Havdrup Kirke/kirkegårds ringmur (893) - Havdrup Sogn

PU godkender ansøgningen.

Re: Afslutning af kirkegårdsprojekt
Havdrup MR ønsker at de 75.000 kr., der står
tilbage til vedligeholdelse af kirkegårdsmuren,
bliver stående i anlægsrammen, istedet for at de
overføres til driftsrammen jf. provstiudvalgets
brev af 18. januar 2018.
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Orientering
13

Indbydelse til Provstidag 10.3.2018
Sag: Provstidag 10.3.2018 (1203)
Gennemgang af dagens program mv.
Indbydelse er udsendt til menighedsrådene, og
der er tilmeldingsfrist d. 1. marts 2018.

Taget til orientering. Provstidagens program blev
kort drøftet.

Indbydelse til Provstidag 10.3.2018

14

Karlslunde Kirkegård
Sag: Udvidelse af Karlslunde Kirkegård (gl.
sag 298) (778) - Karlslunde Sogn

Arne Nielsen orienterede om status på sagen. Den
oprindelige plan for udvidelsen ændres jf. Greve
Kommunes afgørelse. Greve Kommune deltager på
næste møde med Karlslunde MR om udvidelsen af
kirkegården.

Karlslunde Kirkegård

15

Tune Kirke - ændring af dørtrinnet til skibet
Sag: Dørtrin fra våbenhuset til skibet i Tune
Kirke (1187) - Tune Sogn

Taget til orientering.

[Sag:17/3086] - Tune Kirke - ændring af
dørtrinnet til skibet
Endelig godkendelse fra stiftet.
16

Nyt medlem af provstiets diakoniudvalg
Sag: Provstiets diakoniudvalg (gl. sag 273)
(843)

Taget til orientering.

Nyt medlem af provstiets diakoniudvalg
Provstiets diakoniudvalg ønsker, at Lotte
Schriver bliver medlem af diakonudvalget.
17

Personregistrering i Jersie-Kirke Skensved
Sag: Flytning af personregistrering fra JersieKirke Skensved til Solrød (1301)

Taget til orientering.

Info
Al personregistrering i Jersie-Kirke Skensved
sogn overgår pr. 16. november 2017 til
kordegnekontoret i Solrød sogn. Der er ingen
omkostninger for Jersie-Kirke Skensved MR i
forbindelse med overdragelsen.
18

Eventuelt

Anne Bredsdorff orienterede om det kommende
provstesyn i Solrød kommunes sogne henholdsvis
den 15. maj, 6. juni og 7. juni. Der er d.d. udsendt
skrivelse til menighedsrådene.

Mødet sluttede kl. 18.55
Næste møde afholdes den 14. marts 2018 kl. 17 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.
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Underskrifter vedr. møde d. 14-02-2018

Anne Margrete Lunn Bredsdorff

Anne Margrete Lunn Bredsdorff

Arne Egun Nielsen

Kai Nielsen

Kjeld-Ole Nielsen Munk

Mogens Slot Nielsen

Naima Simring

Tom Ferslev Jakobsen
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