Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 16. januar 2019 - d. 16-01-2019 kl.
17:00 til 18:40
Deltagere: Anne Bredsdorff, Kai Nielsen, Arne Egun Nielsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Mogens Slot Nielsen,
Naima Simring, Tom Ferslev Jakobsen
Kai Nielsen ikke mødt.

Mødepunkt

Referat

1 - Behandling - Kvartalsrapporter 3. kvt. 2018

Rapporterne blev godkendt.

Kvartalsrapporter 3. kvt. 2018 til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2018 samtlige MR - Greve-So
lrød Provsti (2018 - 32696)
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2018 samtlige MR - Greve-So
lrød Provsti (2018 - 32696)
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2018 samtlige MR - Greve-So
lrød Provsti (2018 - 32696)
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2018 samtlige MR - Greve-So
lrød Provsti (2018 - 32696)
Bilag:
Q3, KLU_Q3_anlæg_291118, KLU_Q3_side1_291118,
KLU_Q3_side2_291118, scannet 3Q rapport 2018, Kv
artalsrapport, KST_Q3_Kvartalsrapport_041118

2 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af anlægsm Ansøgningen blev godkendt.
idler ifbm afslutning af formål "Renovering af p-pla
ds og hegn ved sognehus"
Karlslunde Strandsogns MR søger om frigivelse af 80.
487,29 kr. af anlægsrammen ifbm afslutning af udbe
dring af p-plads ved sognehuset og Karlslunde Strand
kirke. Der er en merudgift på 51.237,29 kr. i forbinde
lse med reetablering af hegn mv. Der er medsendt a
nsøgningsskema og kopi af betalte fakturaer. Tilbude
t fra Garthea lød på 179.625 kr. PU har på møde den

24. oktober frigivet 150.375 kr. af de 179.625 kr.

Indstilles til godkendelse.

Sager:
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i
fbm renovering af p-plads - Karlslunde Strandsogn (2
018 - 38667)
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i
fbm renovering af p-plads - Karlslunde Strandsogn (2
018 - 38667)
Bilag:
Eurostar Faktura 30796, Garthea Faktura_15539, Gar
teha Faktura_15544, Re Til Lars Larsen, Karlslunde St
randsogns MR Ansøgning om frigivelse af anlægsmid
ler ifbm afslutning af formål Renovering af p-plads o
g hegn ved sognehus (STPR F2 331972), Ansøgning o
m frigivelse af anlægsmidler P-plads og sognehuset 1
9-01-08 (2)

3 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af anlægsm Ansøgningen blev godkendt.
idler ifbm reparationsarbejder på sognehuset
Karlslunde Strandsogns MR søger om frigivelse af 11.
305 kr. ifbm afslutning af reparationsarbejde på sogn
ehuset. Der er medsendt ansøgningsskema samt kop
i af betalt faktura. Der er tidligere frigivet 616.193,3
5 kr. (PU-møde den 24. oktober 2018) I ansøgningen
blev det oplyst, at der manglede en faktura for fugea
rbejder indvendigt. Til reparationsarbejdet har MR o
plyst, at der var opsparet ca. 1,4 mio kr. til udbedring
er.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Ansøgning - Fugning af sognehuset - Karlslunde Stran
dsogn (2018 - 32925)
Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler reparations
arbejde sognehus 19-01-03, Roskilde Fuge Faktura_2
1492 linoleum

4 - Behandling - Anlægsregnskab og regnskab vedr. PU takker for de fremsendte regnskaber. Ansøgninge
voldgiftssag samt ansøgning om overførsel til frie m n om overførsel af 43.341 kr. til frie midler godkende
idler
s ikke. Beløbet skal returneres til 5%-midlerne i Grev
e kommune.
Karlslunde Strandsogns MR har fremsendt byggereg
nskab vedr. nyt sognehus samt regnskab ifbm voldgif
tssagen. Samtidigt søger MR om tilladelse til at overf
øre "overskuddet" på 43.341 kr. fra voldgiftssagens o
pgørelse til frie midler, da deres kassebeholdning er
meget lav. Jf. regnskabet er der et overskud på 526.0
25 kr., og MR ønsker at bruge 157.250 kr. til udbedri
nger i sognehuset (se. pkt 1 på lukket dagsorden). De
t overskydende beløb på 368.775 kr. overføres til PU
jf. MRs forslag.

Indstilles til godkendelse. Det overskydende beløb p
å 368.775 kr. foreslås overført til 5%-midler i Greve
kommune, da voldgiftssagen har været delvist finan
sieret af 5%-midlerne.
Sager:
Voldgift - Voldgiftssag vedr. tilbygning til sognehus v
ed Karlslunde Strandkirke - Karlslunde Strandsogn (2
018 - 24169)
Bilag:
Karlslunde Strandsogn 3, 9106_Anlægsregnskab_tilb
ygning (1), 9106_Voldgiftsag_regnskab (1)

5 - Behandling - Anmodning om godkendelse af byg Ansøgningen blev godkendt. Forslag til rådgiveraftale
herrerådgiver ifbm udvidelse af kontorer i Johannes fremsendes til stiftets godkendelse. MR afventer sta
kirken i Greve sogn
dig byggetilladelse fra Greve Kommune. Tom Ferslev
Jakobsen og Kjeld-Ole Munk deltog ikke i behandling
Greve MR anmoder om stiftets godkendelse af bygh en af punktet.
errerådgiver ifbm udvidelse af kontorer i Johanneskir
ken i Greve. Der er medsendt diverse bilag samt forsl
ag til rådgiveraftale til brug for godkendelsen. PU har
godkendt op til 400.000 kr. af anlægs- og aktivitetspu
ljen i Greve kommune til projekteringen, og MR oply
ser, at der er forbrugt ca. 170.000 kr. Der er dog pr. 8
. januar 2019 endnu ikke fremsendt anmodning om u
dbetaling fra puljen. Der er ligeledes afsat 375.000 kr
. i anlægsrammen i 2019 til formålet.

Indstilles til godkendelse til videre foranstaltning ho
s stiftet.
Sager:

Kirke - Anmodning om godkendelse af bygherrerådgi
ver ifbm udvidelse af kontorer i Johanneskirken - Gre
ve Sogn (2018 - 42481)
Bilag:
Bygherrerådgiver, 2.00 kælderplan, 2.01 Stueplan, 2.
02 1 sal plan, 2.03 (1) Tårnrum plan, 2.08 facade øst,
2.09 snit syd, 2.17 Snit garderobe, 2.21 snit kontorer,
3.01 snit stueplan, 3.02 snit tårnrum, 3.03 Lodret snit
elevator, 3.04 (1) plan tårnrum, 3.05 Aflukke under t
årnrum, 2018.07.30JEP input byggeandragende, A1 P
rojektgrundlag, Adresseliste rådgivere, Bilag bygherr
erådgiver, Brandteknisk dokumentation-180801, Pris
overslag

6 - Behandling - Ansøgning om PUs godkendelse af h Ansøgningen blev godkendt.
onorarer til valgte poster i Karlslunde Strandsogns
MR
Karlslunde Strandsogns MR har fremsendt honorarø
nsker til de valgte poster i MR til godkendelse af PU.
MR ønsker de samme satser i 2019 som i 2018.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Honorar - Ansøgning om PUs godkendelse af honora
rer til valgte poster i MR - Karlslunde Strandsogn (20
19 - 724)
Honorar - Ansøgning om PUs godkendelse af honora
rer til valgte poster i MR - Karlslunde Strandsogn (20
19 - 724)
Bilag:
Re Honorar til valgte poster i menighedsrådet, Karlsl
unde Strandkirke Honorarer 2018

7 - Behandling - Rapport vedr. skader på tjenestebol Anne Bredsdorff orienterede kort om status på sage
igen Hundigevænget 11, Hundige-Kildebrønde Sogn n. PU følger sagen og beslutter at afvente oplæg fra
menighedsrådet og beder samtidigt provstiudvalgets
Hundige-Kildebrønde MR har fremsendt geoteknisk r bygningssagkyndige afvente nærmere. Anne Bredsdo
apport samt tegninger vedr. tjenesteboligen Hundige rff deltog ikke i behandlingen af punktet.
vænget 11 og provstiudvalgets bygningssagkyndige C
laes Skjernov har fremsendt rapport med oplæg til h
andlingsplan for ejendommen. Claes Skjernov bistår
gerne med udarbejdelse af handlingsplan og koordin
ering, hvis PU ønsker dette.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Orientering - Sætningskader på præsteboligen Hundi
gevænget 11 - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 27
569)
Orientering - Sætningskader på præsteboligen Hundi
gevænget 11 - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 27
569)
Bilag:
VS Hundigevænget 11, 2670 Greve, geoteknisk rappo
rt, PDF-fil, Hundigevænget 11, Geoteknisk rapport

8 - Orientering - Ansøgning om 5%-midler til dæknin PU deltog på MR-møde den 15. januar 2019, hvor PU
g af driftsudgifter i Hundige-Kildebrønde sogn
s beslutning om et 5%-lån på 422.000 kr. blev fremla
gt og tages op når endeligt regnskab 2018 foreligger.
Hundige-Kildebrønde har fremsendt ønske om 5%-m
idler til dækning af driftsunderskud for 2018. PU har
bevilget lån opr. 422.000 kr. af 5%-midlerne i Greve k
ommune og lånet skal tilbagebetales senest 1. april 2
019. Hundige-Kildebrønde MR har bedt om et møde
med PU i den forbindelse. PU møder til menighedsrå
dsmøde hos Hundige-Kildebrønde MR den 15. janua
2019 kl. 19.00.
Sager:
5%-midler - Ansøgning om dækning af driftsundersk
ud 2018 - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 41966)
5%-midler - Ansøgning om dækning af driftsundersk
ud 2018 - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 41966)
5%-midler - Ansøgning om dækning af driftsundersk
ud 2018 - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 41966)
5%-midler - Lån opr. 422.000 kr. ifbm driftsundersku
d - Hundige-Kildebrønde Sogn (2019 - 176)
Bilag:
Ansøgning til provstiet om 5% midler til dækning af d
riftsudgifter slut 2018, Bilag vedr. Hundige-Kildebrøn
de, img-181217162613, img-181217163257, img-181
217164828, Regning vedr. klokkemotor og en regnin
g mere, 2706_001, Lånedokument

9 - Orientering - Frigivele af anlægsmidler ifbm indk Taget til orientering.
øb af lystræ til Karlslunde Kirke

Sager:
Frigivelse - Indkøb af lystræ til Karlslunde Kirke - Karl

slunde Sogn (2018 - 42175)
Frigivelse - Indkøb af lystræ til Karlslunde Kirke - Karl
slunde Sogn (2018 - 42175)
Frigivelse - Indkøb af lystræ til Karlslunde Kirke - Karl
slunde Sogn (2018 - 42175)
Bilag:
Lystræ til Karlslunde Kirke, KLU_Kvindesmedien1_15
1218, KLU_Kvindesmedien2_151218, Lystræ til Karlsl
unde Kirke, Ansøgning om frigivelse af midler til proj
ekt kunst i kirken

10 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler ifbm un Taget til orientering.
derstrygning af tag på begge kirker i Jersie-Kirke Ske
nsved sogn

Sager:
Frigivelse - Ansøgning ifbm understrygning af tagsten
i Jersie og Kirke Skensved Kirker - Jersie-Kirke Skensv
ed Sogn (2018 - 42183)
Frigivelse - Ansøgning ifbm understrygning af tagsten
i Jersie og Kirke Skensved Kirker - Jersie-Kirke Skensv
ed Sogn (2018 - 42183)
Bilag:
Scan, frigivelse af anlægsmidler

11 - Orientering - Frigivelse af driftsmidler ifbm indk Taget til orientering.
øb af katafalk til Karlstrup Kirke

Sager:
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Indkøb af katafalk - Karlstrup Sogn (2018 - 40965)
Frigivelse - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Indkøb af katafalk - Karlstrup Sogn (2018 - 40965)
Bilag:
Frigivelse af driftsmideler, Spange faktura, Katafalk,
driftsmidler

12 - Orientering - Frigivelse af midler ifbm indkøb af Taget til orientering.
affugter til Karlslunde Kirke

Sager:

5%-midler - Ansøgning ifbm udskiftning af affugtning
sanlæg i Karlslunde Kirke - Karlslunde Sogn (2018 - 3
7456)
5%-midler - Ansøgning ifbm udskiftning af affugtning
sanlæg i Karlslunde Kirke - Karlslunde Sogn (2018 - 3
7456)
Bilag:
KLU_Munters_211218_faktura, Ansøgning om frigive
lse af 5% midler til affugter, Ansøgning om frigivelse
af midler til Affugter

13 - Orientering - frigivelse af anlægsmidler ifbm afs Taget til orientering.
luttet malerarbejde i Jersie Sognehus

Sager:
Igangsætning - Ansøgning om tilladelse til igangsætni
ng af diverse malerarbejder - Jersie-Kirke Skensved
MR (2018 - 8167)
Bilag:
ansøning

14 - Orientering - Udbetaling af puljemidler ifbm ren Taget til orientering.
overing af Tune Menighedscenter
Der er nu udbetalt i alt 1.320.000 kr. jf. beslutning på
PU-møde den 28. november 2018.
Sager:
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)
Puljemidler - Ansøgning om udbetaling fra aktivitetsog anlægspuljen i Greve kommune - Renovering af T
une Menighedscenter - Tune Sogn (2018 - 41088)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Tune MC, F
oreløbig opgørelse, Bogførte faktura, Ikke bogførte f
aktura, Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler, Kop
i af Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Tune M
C, 900, 901, 8102, Ansøgning om frigivelse af anlægs
midler, Ansøgning om frigivelse fra anlægspulje, Kopi
af Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Tune MC,
922, Ansøgning om frigivelse fra anlægspulje

15 - Orientering - Forslag til lokalplan 14.50 vedr. bo Taget til orientering.
liger på Greve Bygade 52, Greve kommune

Sager:
Plansag - Forslag til lokalplan 14.50 - Boliger på Grev
e Bygade 52 - Greve Sogn (2018 - 42172)
Plansag - Forslag til lokalplan 14.50 - Boliger på Grev
e Bygade 52 - Greve Sogn (2018 - 42172)
Bilag:
Til MR - Fremsendelse af forslag til lokalplan 14.50 Boliger på Greve Bygade 52, Greve kommune, Medd
elelse om statusændring til forslag for lokalplan 14.5
0 Lokalplan nr. 14.50 Boliger på Greve Bygade 52 i Gr
eve, Skærmbillede lokalplan 14.50, Lokalplan nr. 14.5
0 Boliger på Greve Bygade 52 i Greve, screeningsnot
at lokalplan 14.50, Lokalplan nr. 14.50 Boliger på Gre
ve Bygade 52 i Greve, 190102 Greve Kirke, lokalplan

16 - Orientering - Personalekonsulentordningen i Kø Taget til orientering.
ge og Greve-Solrød provstier

Sager:
Samarbejdsaftale - HR-konsulent i Køge og Greve-Sol
rød provstier - Referat af følgegruppemøde den 6. n
ovember 2018 (2018 - 42174)
Bilag:
Referat til følgegruppemøde om personalekonsulent
ordningen den 06-11-18

17 - Orientering - Ligning til Kirke/skoletjenesten "S Taget til orientering.
kibet" 2019

Sager:
Budget 2019 - Skoletjenesten SKIBET - Greve-Solrød
Provsti (2019 - 673)
Bilag:
Ligning til Kirkeskoletjenesten Skibet, Regnskab 2017
og budget 2018 og 2019 for SKIBET, pdf

18 - Orientering - Skimmelvækst i loftsrum i Havdru Taget til orientering.
p Præstegård

Sager:
Orientering - Skimmelvækst i loftrum i Havdrup Præs
tegård - Havdrup Sogn (2018 - 40587)
Bilag:
Skimme i loftsrum i Havdrup Præstegård, 844253_Pr
æstegård

19 - Orientering - Godkendt reparation af bindebjæl Taget til orientering.
ke i Solrød Kirke

Sager:
5%-midler - Ansøgning ifbm. råd- og svampeskade i S
olrød Kirke - Solrød sogn (2018 - 21289)
Bilag:
Til Solrød MR Godkendt reperation af bindbjælke, Ak
tbilag, id nr 269164: Fra Nationalmuseet Udtalelse m
odtaget - bindbjælke i tagværket., Aktbilag, id nr 225
426: Fra kgl. bygningsinspektør Udtalelse om Solrød
Kirke, rådskade

20 - Orientering - Mangelrapport vedr. Kirkens Hus i Arne Nielsen orienterede om status på mangelrappo
Karlstrup sogn
rten.

Sager:
Kirkens Hus - Mangelrapport vedr. Kirkens Hus - Karl
strup Sogn (2018 - 42498)
Bilag:
Mangelrapport vedr. Kirkens hus, Mangelrapport, M
angelgennemgang 1 årsgennemgang

21 - Orientering - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Arne Nielsen orienterede om status på sagen.

Sager:
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård - Karlsl
unde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård - Karlsl
unde sogn (2018 - 8630)
Bilag:
Fwd Vedr. matr. nr. 1a, 16n og 17ų Karlslunde By, Kar
lslunde - Hovedgaden 20-22, 2690 Karlslunde, Jnr 16
2149, SV: Vedr. matr. nr. 1a, 16n og 17ø Karlslunde B
y, Karlslunde - Hovedgaden 20-22, 2690 Karlslunde, J
nr: 162149, Fwd Godkendt skitseforslag til ny kirkegå
rd i Karlslunde, Skitseforslag_m. kistegravsteder (06.
12.2018)

22 - Eventuelt

Arne Nielsen orienterede om status på salg af det ga
mle sognehus i Karlstrup landsby.
Naima Simring orienterede om kommende reviderin
g af vedtægterne for skoletjenesten SKIBET, som skal
godkendes på repræsentantskabsmødet i maj.
Materiale til brug for behandling på provstiudvalgsm
øde den 13. februar 2019 skal være provstikontoret i
hænde senest den 31. januar 2019 grundet ferie på
provstikontoret.
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