
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 16. maj 2018 d. 16-05-2018, 17:00, 

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

Kommentarer:
Mødet sluttede kl. 19.00 

1 - Ansøgning om tilladelse til igangsætning af stråtækning på Gl. Skole i Kildebrønde 
Behandlede sager: 
Ansøgning - Stråtækning på Gl. Skole - Hundige-Kildebrønde MR (2018 - 7260)

Bilag: Ansøgning om igang sætning at stråtækning 
Beskrivelse:
Hundige-Kildebrønde MR søger om tilladelse til at igangsætte tækning af stråtag på den sidste del af Gl.
Skole i Kildebrønde. Der er pr. 31. december 2017 opsparet 239.768,16 kr. til anlægget, og der afsættes
100.000 kr. i anlægsrammen i 2018. Det valgte tilbud udgør 392.500 kr. Det manglende beløb på 52.731,84
kr. ønskes i ekstra bevilling i forbindelse med projektet. Det forventes opstartet i 3. kvartal 2018. Der er
medsendt 2 tilbud samt ansøgningsskema om igangsættelse.

Referat:
PU giver tilladelse til igangsætning, dog bevilges 52.731,84 ikke på nuværende tidspunkt. Sognet henvises til
at søge i 3. kvt. 2018, hvis der ikke er frie midler til dækning af underskud. (Anne Bredsdorff deltog ikke i
behandlingen) 

2 - Udvidelse af Johanneskirken - kontorer m.m. på 1. sal 
Behandlede sager: 
Udvidelse - kontorer på 1. sal - Johanneskirken i Greve sogn (2018 - 8653)

Bilag: Aktdokument, 180501_Indkald_ref til MR-møde_original 
Beskrivelse:
Jf. referat fra PU-møde den 18. april 2018 har Greve MR fremsendt kopi af referat fra MR-møde den 1. maj
2018, hvoraf det fremgår, at MR har besluttet at godkende udvidelsen af Johanneskirken (kontorer m.m. på
1. sal). MR har også fremlagt planerne på forårsbudgetmødet den 2. maj 2018 i Tune Menighedscenter for
de andre menighedsråd i kommunen.

Referat:
Med henvisning til referat af MR-møde af 1.05.2018 er PU indforstået med, at Greve Sogn fortsætter
arbejdet med udvidelse af Johanneskirken. Endvidere bevilger PU 400.000 kr. fra Anlægspuljen 2018 til
projektering. PU forventer, at MR antager bygherrerådgiver og assisterer i givet fald med at finde en sådan.
(Kjeld-Ole Nielsen Munk og Tom F. Jakobsen deltog ikke i behandlingen.) 

3 - Ansøgning om igangsættelse af diverse malerarbejde i Jersie-Kirke Skensved 
Behandlede sager: 
Ansøgning - tilladelse til igangsætning af malerarbejder (2018 - 8167)



Bilag: Aktdokument, Anlæg 8000 - 223020 Jersie Kirke og Kirkegård, Anlæg 8100 - 223010 Jersie
Menighedshus, Anlæg 8100 - 223010 Jersie Sognehus, Anlæg 8500 - 223010 Præstegård, Anlæg
8600 - 223010 Graverbolig, Resume anlæg 2018 maling 
Beskrivelse:
Jersie-Kirke Skensved MR søger om tilladelse til at igangsætte diverse malerarbejder i Jersie-Kirke Skensved.
Det er flere små anlægsarbejder, der i PU-regi er slået sammen til et stort anlægsformål, hvor der i 2018 er
afsat i alt 231.000 kr. MR har fremsendt ansøgningsskemaer samt 2 kopier af tilbud. De samlede tilbud
udgør 235.000 kr.  

Referat:
PU giver tilladelse til igangsætning. Difference mellem bevilling og tilbud afholdes af sognets driftsmidler.
(Naima Simring deltog ikke i behandlingen) 

4 - Kvartalsrapport for PUK 1. kvt. 2018 
Behandlede sager: 
Kvartalsrapport - PUK - 2018 (2018 - 8729)

Bilag: PUK - kvartalsrapport 1. kvt. 2018 
Beskrivelse:
Til godkendelse af PU. Rapporten er ikke fyldestgørende, idet der stadig ikke kan bogføres løn grundet nyt
lønsystem.

Referat:
PU godkender den forelagte kvartalsrapport.  

5 - Forsøg i folkekirken 
Behandlede sager: 
Forsøgsordning - Folkekirken (2018 - 8708)

Bilag: Aktdokument, Nyhed til DAP mv. vedr. Forsøg i folkekirken 
Beskrivelse:
Forsøgsordningen er udvidet og KM beder PU drøfte mulighederne.  

Referat:
PU har drøftet Kirkeministeriets oplæg til nye forsøgsrammer og vil arbejde videre med oplæg til fælles
udvalg for præsteboliger under "forsøgsramme 10".  

6 - Kursusforløb for kontaktpersoner 
Behandlede sager: 
Forespørgsel - kursusforløb - MRs kontaktpersoner (2018 - 8625)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
MR-formændene ønsker, at der udarbejdes et mini-kursus for MR-kontaktpersoner.  

Referat:
PU har kontaktet provstiets HR konsulenter og foreslået et forløb, der klæder kontaktpersoner bedre på til
senior-/MUS-samtaler. Forslaget er udløber af drøftelser på seneste formandsmøde.  

7 - Høringsbrev vedr. udkast til kendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos MR 
Behandlede sager: 



Høring - Menighedsråds og provstiers aflevering af arkivalier til Rigsarkivet (2018 - 8166)

Bilag: Høringsbrev vedr. aflevering til Rigsarkivet, Udkast BK_provstier, Udkast til BK-
bestemmelse_menighedsråd, Aktdokument 
Beskrivelse:
Høring vedr. nye regler for menighedsråds- og provstiers aflevering af arkivalier til Rigsarkivet. Der skal
sendes samlet svar fra provstiet. MR har frist til den 15. maj til fremsendelse af svar til PU. Der er endelig
høringsfrist den 18. maj. 

Referat:
Høringsbrev er under udarbejdelse på grundlag af de svar, der er indkommet fra menighedsrådene.  

8 - Provstisamarbejde om migranter og folkekirken 
Behandlede sager: 
Henvendelse - Folkekirkens mellemkirkelige Råd - Provstisamarbejde om migranter og folkekirken
(2018 - 7275)

Bilag: Aktdokument, Følgebrev, Introduktionsbrev til provstier 
Beskrivelse:
Der er kommet en henvendelse fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om muligheden for at deltage i et
samarbejde om migranter og folkekirken. Projektet løber i minimum 3 år og forventes at koste op til 75.000
kr. pr. provsti pr. år - afhængig af hvor mange provstier, der deltager. Der afholdes stiftende møde den 19.
juni i Fredericia.

Referat:
Greve-Solrød Provsti forventer at deltage i stiftende møde for folkekirkens migrantsamarbejde i Fredercia
19. juni. Forinden indhentes udkast til budgetter, vedtægter m.v. Formanden for PU forestår dette arbejde.  

9 - Ændring af præstekontorer til mødelokaler i Karlslunde sogn 
Behandlede sager: 
Henvendelse - Karlslunde MR - Ændring af præstekontorer til mødelokaler (2018 - 8645)

Bilag: Aktdokument, Aktdokument 
Beskrivelse:
Karlslunde MR overvejer muligheden for at ændre præsternes kontorforhold / mødelokaleforholdene.  

Referat:
Taget til efterretning.  

10 - Udvidelsen af Karlslunde Kirkegård 
Behandlede sager: 
Referat - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård (2018 - 8630)

Bilag: Karlslunde ny kirkegård, referat, 20.04.18 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

11 - Orientering til Karlstrup MR vedr. provstesyn 7. juni 2018 



Behandlede sager: 
Provstesyn 2018 - Karlstrup sogns bygninger (2018 - 8618)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
 

Referat:
Taget til efterretning.

12 - Lukning af Tune kirke ifbm. indvendig kalkning 
Behandlede sager: 
Lukning - Tune kirke - indvendig kalkning (2018 - 8169)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

13 - Radonrenovering i præstebolig - Michael Gjøes Vej 
Behandlede sager: 
Radonrenovering - præstebolig - Michaels Gjøes Vej (2018 - 8610)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

14 - Sammensætning af Jersie-Kirke Skensved MR 
Behandlede sager: 
Orientering - Jersie-Kirke Skensved MR - Sammensætningen af Jersie-Kirke Skensved MR (2018
- 7280)

Bilag: Aktdokument, Brev Roskilde Stift 2018.04.15, Referat af menighedsrådsmøde den 11. april
2018 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

15 - Maskinindkøb til Jersie Kirkegård 
Behandlede sager: 
Ansøgning - indkøb af maskine til Jersie Kirkegård (2018 - 8596)

Bilag: Anlæg 8300 - 223130 Jersie Kirkegård, maskinkøb, Aktdokument 
Beskrivelse:
Provstisekretær har den 3. maj 2018 givet tilladelse til indkøbet jf. PUs vejledning om anlægsformål. Beløbet



er under 75.000 kr. og merudgiften forventes at være ca. 5.000 kr.  

Referat:
Taget til efterretning.

16 - Kirkens Hus - afslutning 
Behandlede sager: 
Kirkens Hus - Referat fra afsluttende møde med arkitekt (2018 - 8634)

Bilag: Aktdokument, Scannet billede, Scannet billede 2 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

17 - Månedlig økonomirapportering fra Jersie-Kirke Skensved MR 
Behandlede sager: 
Rapportering - Jersie MR - Månedlig økonomirapport (2018 - 8687)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Til orientering 

Referat:
Taget til efterretning.

18 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Greve Sogn orienterede om kommende ansøgning om tilladelse til igangsætning af kalkning.
 
Greve Sogn orienterede om en forhåndsbyggetilladelse.  
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