
Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg

PU møde 14. marts 2018. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Alle mødt.

Mødepunkt Beslutning

1 Radonrenovering i tjenesteboliger i Greve-
Solrød provsti inkl. tilbud
På lukket dagsorden

2 Ansøgning om igangsætning af projekt
indkøb af inventar (møbler)
På lukket dagsorden

3 Ansøgning om igangsættelse af
anlægsarbejde
På lukket dagsorden

4 PUK - Regnskab 2017
Sag: PUK - Årsregnskab 2017 (1284)
PUK-regnskab 2017 til godkendelse af PU.
Skoletjenestens regnskab er godkendt af
bestyrelsen for Skibet den 28. februar 2018.

PUK - Årsregnskab 2017
Til godkendelse af PU

Greve-Solrød Provstiudvalg, CVR-nr. 30127102,
Regnskab 2017, afleveret d. 02-03-2018 11:10 blev
godkendt. PU indstiller til skoletjenestens
bestyrelse, at man bruger konto 227055
Konsulentydelser istedet for konto 227080 Diverse
tjensteydelser.

5 Momsfradrag på kirkegårde - merudgift
vedr. variabel moms
Sag: Momsfradrag på kirkegårde -
Landsskatterettens afgørelse december 2017
(1300)

Merudgift vedr. variabel moms
Havdrup MR opfordrer PU til at godkende, at
en evt. merudgift hos menighedsrådene i
forbindelse med landskatterettens afgørelse
vedr. opgørelse af variabel moms på
kirkegårdene, kan søges dækket af 5%-
midlerne.

Bevilling af 5%-midler afhænger af konkrete
ansøgninger, hvad enten det drejer sig om moms
eller andre formål.

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

Ansøgning til Aktivitetspuljen on startkapital til
ny aktivitet i Havdrup: Guidet Litteraturlæsning

PU godkender ansøgningen under forudsætning af,
at menighedsrådet tilbyder aktiviteten til provstiets
andre menighedsråd og annoncerer i lokalaviserne
og på provstiets hjemmeside. Desuden opfordrer
provstiudvalget til, at menighedsrådet laver et
oplæg om aktiviteten på provstidagen i 2019.
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Mødepunkt Beslutning

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.

Svar fra Marianne Hauge, Havdrup MR:
Ansøgning om midler fra aktivitets- og
anlægspuljen i Solrød kommune
Menighedsrådet ved formand Marianne Hauge
har svaret på provstiudvalgets brev af 15.
februar 2018 og medsendt yderligere materiale
til brug for provstiudvalgets behandling.
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Orientering

7 Renoveringsarbejder i forbindelse med
kommende kalkning af Havdrup kirke og
samling af anlægsudgifter til et anlæg
Sag: Renoveringsarbejder i forbindelse med
kommende kalkning af Havdrup Kirke (1308)
- Havdrup Sogn
Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets
ansøgning 2. marts 2018 ved mailbehandling.
Ansøgning, projektmateriale samt
provstiudvalgets godkendelse er videresendt til
stiftet samme dag.

Fwd:Projektforslag vedr. renoveringsarbejder i
forbindelse med kommende kalkning af
Havdrup kirke og samling af anægsudgifter til
et anlæg
Havdrup menighedsråd ønsker at samle 5
anlægsformål til et stort med en samlet
udgiftsramme på 1.245.000 kr. Der er medsendt
ansøgningsskema, samt diverse tegninger,
projektrapport og en økonomisk vurdering.

Ansøgning om tilladelse til samling af formål

Re: sv: Fwd:Projektforslag vedr.
renoveringsarbejder i forbindelse med
kommende kalkning af Havdrup kirke og
samling af anægsudgifter til et anlæg

[Sag:18/1309] - Havdrup Kirke - kalkning og
renoveringsarbejder i forbindelse hermed

Taget til orientering.

8 Budget 2019
Sag: Budget 2019 (1286)

[Sag:17/7549] - Bindende stiftsbidrag 2019

Taget til orientering.

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

[Sag:12/310] - Udvidelse af Karlslunde
Kirkegård - fortsat anvendelse af
kirkegårdskonsulenten

Fwd: Karlslunde ny kirkegård, referat, 13.02.18

VS: Udvidelse af Karlslunde Kirkegård -
anvendelse af kirkegårdskonsulenten

Arne Nielsen orienterede om status på projektet.
Der er kommet nye udfordringer bl.a fra KLAR-
forsyning og kommunen.
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Orientering

Fwd: Dagsorden for møde om ny kirkegård
onsdag den 28. februar kl. 9.00-11.00

Fwd: Kloakering i forhold til ny kirkegård

Fwd: Areal til kistegrave og kommentarer til
mødet d. 28/2-18

10 Provstidag den 10. marts 2018
Sag: Provstidag 10.3.2018 (1203)
Evaluering af provstidagen.

Provstidag i Greve-Solrød og Deltagerliste

PU var enige om, at dagen forløb godt. Positivt, at
der var så mange deltagere. Overvejende positive
tilkendegivelser fra deltagerne på dagen.
Oplægsholdernes foredrag gav stof til eftertanke.

11 Udbetaling af stiftslån
Sag: Stiftslån 13.500.000 kr. ifbm Kirkens
Hus (1129) - Karlstrup Sogn

Udbetaling af stiftslån
Karlstrup MR har bedt om sidste udbetaling af
stiftslånet i alt 828.249,25 kr.

Taget til orientering.

12 Orientering fra PUs repræsentant i
Stiftsrådet
Sag: Stiftsrådet i Roskilde Stift (1309)

Lidt fra Stiftsrådet
Information fra stiftsrådet fremsendt af
provstiets repræsentant Marianne Hauge,
Havdrup MR.

Taget til orientering.

13 Midlertidig pavillon ved Karlslunde
Sognegård
Sag: Midlertidig pavillon ved Sognegård i
Karlslunde (1267) - Karlslunde Sogn

Vedr pavillon ved Karlslunde Sognegård
Orientering fra Karlslunde MR vedr.
midlertidig pavillon ved Karlslunde Sognegård
og evt. udvidelse af sognegården.

Taget til orientering.

14 Skoletjenesten SKIBET
Sag: SKIBET - Skoletjeneste i Greve-Solrød,
Roskilde og Lejre (737)

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde for
skoletjenesten SKIBET
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Skibet
den 3. maj 2018 kl. 19 i "Samlingsstedet" Vor

Taget til orientering.
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Orientering

den 3. maj 2018 kl. 19 i "Samlingsstedet" Vor
Frue Hovedgade 51, 4000 Roskilde

SV: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde for
skoletjenesten SKIBET
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

15 Sammensætning af Jersie - Kirke Skensved
Menighedsråd
Sag: Menighedsrådsarbejde/sammensætning
(1240) - Jersie Sogn

Sammensætning af Jersie - Kirke Skensved
Menighedsråd
Orientering fra Jersie-Kirke Skensved MR.

Sagsnr.: 15/6323 Sammensætning af Jersie -
Kirke Skensved Menighedsråd

Svar fra Jersie-Kirke Skensved MR på skivelse
af den 18.1.18
Svar fra Jersie-Kirke Skensved menighedsråd
på provstiudvalgets skrivelse af 18. januar 2018
vedrørende
menighedsrådsarbejde/sammsætning.

PU tager svaret fra Jersie-Kirke Skensved MR til
efterretning. Naima Simring deltog ikke i
behandlingen af punktet.

16 Eventuelt PU drøftede situationen vedrørende en evt. lock-out
den 10. april 2018. MR opfordres til at følge
nyhederne på DAP. Der vil eventuelt blive indkaldt
til et ekstraordinært formandsmøde i starten af
april.

Tom Ferslev Jakobsen orienterede om status på
projektet vedr. udvidelsen af Johanneskirken
(kontorer mv. på 1. sal) og fremviste de nye
tegninger. Projekteringen er pt. stoppet, til der er
overblik over finansieringen.

Kjeld-Ole Munk forlod mødet kl. 18.40 - før orienteringspunkterne.

Mødet sluttede kl. 19.37

Næste provstiudvalgsmøde afholdes den 18. april 2018 kl. 17.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.
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Underskrifter vedr. møde d. 14-03-2018

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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