Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg
PU møde 17. januar 2018. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke

Alle mødt.
Mødepunkt
1

Menighedsrådsarbejde
På lukket dagsorden

2

Ansøgning om igangsættelse af udbedring af
P-plads ved kirken og sognehuset
På lukket dagsorden

3

PUs kontaktpersonsordning
Sag: PUs kontaktpersonsordning (1290)
PU skal beslutte, om man ønsker at fortsætte
med kontaktpersonsordningen og i givet fald,
hvordan skal der så fordeles mellem PUs
medlemmer og sogne?
Forslag til fordeling af PUs medlemmer på
provstiets sogne

Beslutning

Fordelingen bliver følgende:
Arne Nielsen: Karlslunde og Karlstrup
Kjeld-Ole Munk: Solrød og Mosede
Mogens Slot Nielsen: Jersie-Kirke Skensved og
Greve
Kai Nielsen: Tune
Naima Simring: Karlslunde Strandsogn, Havdrup
og Hundige-Kildebrønde
Tom Ferslev Jakobsen: Ingen
Fordelingen bliver lagt på DAP, og der bliver
skrevet ud til sognene.

4

PUK - Kasseeftersyn 2017
Sag: PUK - Kasseeftersyn 2017 (1257)

Revisionsprotokollatet blev godkendt. Der er nu
udarbejdet oversigt over udleverede multimedier,
og den nævnte bogføring vedr. betaling af radonrapport er rettet.

Revisionsprotokollat - kasseeftersyn PUK 2017
Til godkendelse af PU
5

Afslutning af Anlægsregnskab, Rep. af
murværk og ny låge til Annekskirkegården
Sag: Reparation af murværk + ny låge på
Annekskirkegård (1166) - Havdrup Sogn

Ansøgningen blev godkendt.

Afslutning af Anlægsregnskab, Rep. af
murværk og ny låge til Annekskirkegården
Havdrup MR har afsluttet anlægsformål vedr.
reparation af murværk på - samt ny låge til
Annekskirkegården. Der er afsat 50.000 kr. til
formålet. Det overskydende beløb på 26.960,37
kr. ønkes overført til provstiets aktivitets- og
anlægspulje.
Regnskab Annekskirkegården rep. af mur mv.

Referat,17-01-2018

Side: 1

Mødepunkt
6

Afslutning af anlægsprojekt med
kirkegårdsanlæg og arkitekt
Sag: Kirkegårdsanlæg og arkitekt (1275) Havdrup Sogn

Beslutning
Ansøgningen blev godkendt.

Afslutning af anlægsprojekt med
kirkegårdsanlæg og arkitekt
Havdrup MR søger om frigivelse af 250.000 kr.
i forbindelse med afslutning af anlægsformål
"Kirkegårdsanlæg og arkitekt", som er startet i
2011. Det overskydende beløb på 6.136,16 kr.
ønskes overført til driftsrammen.
samlet regnskab, kirkegårdsanlæg og arkitekt

7

Ansøgning om frigivelse af midler i forb.
med afslutning af renovering af
kirkegårdsmur Havdrup
Sag: Istandsættelse af Havdrup Kirke/kirkegårds ringmur (893) - Havdrup Sogn

Ansøgningen blev godkendt.

Ansøgning om frigivelse af midler i forb. med
aflsutning af renovering af kirkegårdsmur
Havdrup
Havdrup MR søger om frigivelse af
anlægsmidler, dog således at MR beholder
75.000 kr. i driftsrammen i 2018 til vedligehold
af kirkegårdsmuren. Det resterende beløb på
206.746,03 kr. ønsker MR at tilbageføre til
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.
Der er medsendt ansøgningsskema, kopi af
fakturaer samt regnskab over formålet.
Nyt regnskab vedr. mur
20171215 samlet regnskab, kirkegårdsprojekt

8

Vedr. projekt udbygning af sognehus ved
Solrød Strandkirke
Sag: Udbygning af sognehus ved Solrød
Strandkirke (1288) - Solrød Sogn
Vedr. projekt udbygning af sognehus ved
Solrød Strandkirke
Solrød MR ønsker at udvide det eksisterende
sognehus ved Solrød Strandkirke. MR har
fremsendt baggrund for ønske om udvidelse,
tegninger, korrespondance og mødereferat med
Solrød Kommune samt overslag på en samlet
pris for projektet fra arkitekten. Projektet
forventes at koste ca. 12 mio.kr. MR har for
nuværende afholdt ca. 80.000 kr. af driftsmidler
til arkitekthonorar i forbindelse med det
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Arne Nielsen redegjorde for baggrunden for
ansøgningen. Der er mangel på lokaler, som løses
ved udbygningen. Kommunen er umiddelbart
positive over for byggeriet. MR vil gerne i gang så
hurtigt som muligt, men har en forventning om, at
det først kan lade sig gøre i 2020-2021. PU er
positivt indstillet over for projektet og er
umiddelbart indstillet på at tildele ligningsmidler til
projektering i 2019. MR bør søge
forhåndsgodkendelse hos kommunen, for at spare
på projekteringsudgifterne. Arne Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.
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Mødepunkt

Beslutning

indledende arbejde med projektet og ønsker nu
provstiudvalgets stillingtagen projektet.
9

Kasseeftersyn 2017
Sag: Kasseeftersyn 2017 (1243)
Kasseeftersyn 2017 - Karlstrup Revisionsprotokol

Alle MR har fået bemærkning om manglende
funktionsadskillelse. Det kan være et godt emne til
næste formandsmøde, hvorfor formændene
opfordres til at tage emnet op i menighedsrådene
inden førstkommende formandsmøde d. 15.2.18.

Kasseeftersyn 2017 - Jersie-Kirke Skensved Revisionsprotokol
Karlslunde - Kasseeftersyn 2017
Solrød - Revisionsprotokollaet - underskrevet kasseeftersyn
Revisionsprotokollater - kasseeftersyn 2017
Kommentaroversigt kasseeftersyn 2017

10

Kvartalsrapporter 3. kvt. 2017
Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1163)
Til godkendelse af PU.

Kvartalsrapporterne blev godkendt.

Kvartalsrapport 3. kvt. - Karlstrup
Svar fra Gurli Kristensen: Kvartalsrapport 3.
kvt. - Karlstrup
Kvartalsrapport 3. kvt. - Karlslunde
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2017 - Mosede
Oversigt - kvartalsrapporter MR 2017

11

Ansøgning om betaling for udlån af kirkerne
Sag: Ansøgning om betaling for udlån af
kirkerne (1282) - Hundige-Kildebrønde Sogn

PU godkender ansøgningen under forudsætning af,
at MR indføjer, at den kirkebogsførende
sognepræst skal kunne give sin tilladelse på
baggrund af §13 og 14 i Lov om kirkers brug. Kai
Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ansøgning om betaling for udlån af kirkerne
Hundige-Kildebrønde MR ønsker at kunne tage
betaling for udlån af kirkerne i sognet. MR
søger om PUs tilladelse til at tage 3000 kr. for
udlån. MR har godkendt ansøgningen/beløbet
Referat,17-01-2018
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Mødepunkt

Beslutning

på MR-møde den 21. november 2017
12

Flytteguiden
Sag: Flytteguiden - Byd velkommen til nye
borgere (1278)
PU har modtaget henvendelse om at deltage i
Flytteguiden.

PU takker pænt nej til tilbudet.

Svar fra Anne Bredsdorff: Vedr. Flytteguiden Byd velkommen til nye borgere
VS: Vedr. Flytteguiden - Byd velkommen til
nye borgere

13

Sky Media - omkostningsfrit
kommunikationsmateriale
Sag: Henvendelse fra Sky Media om
kommunikationsmateriale (1291)

PU takker pænt nej til tilbudet.

VS: Som aftalt - Angående omkostningsfrit
kommunikationsmateriale til dagsordenen 17.1.
PU har modtaget en henvendelse fra Sky
Media, der tilbyder omkostningsfrit
kommunikationsmateriale ifbm en præsentation
af provstiet.
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Orientering
14

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Sag: Indkøb af gardiner til sognehuset (1196)
- Karlslunde Strandsogn

Taget til orientering.

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Karlslunde Str. MR søger om frigivelse af
100.000 kr. i forbindelse med afslutning af
formål. Der er medsendt kopi af fakturaer samt
ansøgningsskema. Udgifter for i alt 101.945,50
kr. Jf. PUs vejledning om anlægsformål har
provstisekretær frigivet beløbet 23. november
2017.
sv: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler gardiner til sognehuset

15

Afslutning af anlæg - maling af værelse og
oliering af gulve i Havdrup præstegård
Sag: Maling 2 værelser + gulvbehandling i
præstegården (1176) - Havdrup Sogn

Taget til orientering.

Afslutning af anlæg vedr. maling af værelse og
oliering af gulve i Havdrup præstegård
Havdrup MR har fremsendt ansøgningsskema
om frigivelse inkl. kopi af betalte fakturaer. Der
var afsat 55.000 kr. til formålet og
underskuddet på 8.250 kr. dækkes af frie
midler. Provstisekretær har den 13. december
2017 frigivet det afsatte anlægsbeløb jf. PUs
vejledning om anlægsformål.
sv: Afslutning af anlæg vedr. maling af værelse
og oliering af gulve i Havdrup præstegård
20171201 Regnskab, maling af værelser og
oliering af gulve

16

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

Taget til orientering.

Fwd: Tune Kirke - ændring af dørtrin - jeres
sagsnr. 17/3086
Svar fra stiftet: Vedr Trin i Tune kirke
SV: SV: Svar på dørtrin i Tune kirke
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Orientering
17

Abonnement hos Folkekirkens
ArbejdsmiljøRådgivning - FAR
Sag: FAR - Folkekirkens
ArbejdsmiljøRådgivning (1231)

Taget til orientering.

Svar fra Signe Steenfeldt: Abonnement om
arbejdsmiljørådgivning hos Folkekirkens
ArbejdsmiljøRådgivning
Faktura - abonnement 2018

18

Ansøgning om midler fra aktivitets og
anlægspuljen - Luther på 60 minutter
Sag: Ansøgning til aktivitets- og anlægspuljen
fra provstipræst vedr. Luther på 60 minutter
(1181)

Taget til orientering.

Ansøgning om midler fra Aktivitets og
anlægspuljen
Provstipræsten har søgt om dækning af
underskud på i alt 75.188,28 kr. jf. medsendte
regnskab. Provstikontoret har løbende modtaget
samtlige kvitteringer for udlæg i forbindelse
med koncerten. Provstisekretær har overført
37.594,14 kr. fra hver aktivitets- og anlægspulje
til provstipræstens budget d. 11. december
2017.
Regnskab ifbm Sigurd Barrett-koncert 1.10.17
sv: Ansøgning om midler fra Aktivitets og
anlægspuljen

19

Ny præstebolig, Rytterstien 4, Tune
Sag: Byggeri af ny præstebolig, Rytterstien 4,
Tune (1020) - Tune Sogn

Mogens Slot Nielsen orienterede om status på
sagen.

[Sag:17/7548] - [Dok.nr.:147967/17] Til mhr:
Godk. udbet. af embedskap.

20

Indvendig kalkning af Tune Kirke
Sag: Indvendig kalkning af Tune Kirke (1261)
- Tune Sogn

Taget til orientering.

Besigtigelse af Tune kirkes interiør og vægge i
forbindelse med indvendig kalkning
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Orientering
21

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

Arne Nielsen orienterede om status på sagen.

Karlslunde kirkegård referat af møde
13.12.2017, ændring af dato for næste møde
SV: Referat for mødet, tirsdag den 21.
november
Fwd: Orientering om samtale med stiftet dags
dato 5/1-18

22

Erhvervsaffaldsgebyr 2017
Sag: Erhvervsaffaldsgebyr 2017 (1263)

Taget til orientering.

Virksomheden opnår ikke fritagelse for
administrationsgebyr for 2017.
Kommunen fastholder sin opkrævning på 1000
kr. i affaldsgebyr for 2017.
23

Indfrielse af stiftslån opr. 3.000.000 kr. Karlslunde Strandsogn
Sag: Stiftslån 3.000.000 kr. - nyt sognhus
(1135) - Karlslunde Strandsogn

Taget til orientering.

SV: Indfrielse af stiftslån, 9105 Karlslunde
Strand

24

Tiltag mod radon i præsteboliger
Sag: Radonundersøgelse i tjenesteboliger
(1031)

Taget til orientering.

Tiltag mod radon i præsteboliger

25

Biregnskab 3. kvt 2017 - Kirkens Hus
Sag: Kirkens Hus (gl. sag 249) (570) Karlstrup Sogn

Arne Nielsen orienterede om status på sagen.

Biregnskab 3. kvt 2017 - Kirkens Hus
Kirkens Hus, biregnskab pr. 30.9.2017

26

Eventuelt

Referat,17-01-2018

Tom Ferslev Jakobsen orienterede om et asketræ på
Greve Kirkegård, der står på en drænledning. Træet
Side: 7

Orientering
Greve Kirkegård, der står på en drænledning. Træet
må ikke fældes uden tilladelse fra provstiudvalget.
Tom Ferslev Jakobsen sender ansøgning til
provstiudvalget.
Anne Bredsdorff orienterede om foredragsholdere
til provstidagen. Der sendes indbydelse ud ultimo
januar.
Forårsbudgetmødet den 2. maj 2018 holdes samlet
for begge kommuner med start kl. 17.30.
Naima Simring forlod mødet kl. 19.00.
Mødet sluttede kl. 20.00
Næste møde afholdes den 14. februar 2018 kl. 17.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.
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Underskrifter vedr. møde d. 17-01-2018

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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