
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder
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Deltagere: Therese Nielsen, Kjeld Lorenzen, Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg
Skovgaard, Mette Marianne Magnusson, Jytte Sønderstgaard Clausen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til godkendelse. 

Dagsorden godkendt.  

2 - PUK-kassen - årsregnskab 2019

Årsregnskab 2019 til godkendelse i PU. 

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - PUK - Årsregnskab 2019
(2018 - 30392)

Bilag:
PUK Årsregnskab 2019

Stege-Vordingborg Provstiudvalg, CVR-nr. 25084276,
Regnskab 2019, Afleveret d. 09-03-2020 14:28
godkendt.
 

3 - Budget 2021 - foreløbig driftsudmelding

Foreløbig driftsudmelding vedr. budget 2021 til
drøftelse og godkendelse på baggrund af medsendte
oplæg.  
 
For PUK-kassen foreslås det endvidere,
at driftsrammen hæves yderligere med i alt kr.
280.364 som følge af:
- at det bindende stiftsbidrag stiger fra kr. 270.577 i
2020 til kr. 517.911 i 2021.
- at bidraget til Skoletjenesten SYLF stiger fra kr.
56.970 i 2020 til kr. 70.000 i 2021.
- at der afsættes kr. 10.000 til provstiets turist- og
pilgrimspræst.
- at der afsættes kr. 10.000 til provstiudvalgsvalg.
 
 

Det besluttes, at forhøje driftsrammen med 3,4% på
den samlede løndel. Dette giver jf. medsendte
beregning en stigning i den samlede drift på godt 1.
million kr. Provstiudvalget henstiller til, at man
i Brandsoft/Skovbo bestræber sig på at benytte
korrekte titler under ansatte, da udtræk i pivottabel
ellers er svære at gennemskue og sammenligne.
 
Ift. udmelding vedr. feriepengeforpligtelse beder
provstiudvalget om, at menighedsrådene sammen
med det foreløbige budgetbidrag melder ind,
hvor meget de har beregnet, der skal bruges
til indbetaling til den nye feriefond. Der kan være
sket både fratrædelser og nyansættelser siden 31.
december 2019 og på denne måde sikres det, at
provstiet får det mest præcise tal. Menighedsrådene
skal jf. Kirkeministeriets budgetvejledning
2021 indtaste det beregnede beløb i bilag 5 og
således aflevere et foreløbigt budgetbidrag, som
ikke går i 0, men hvor differencen stemmer med det



beregnede beløb. Derefter vil provstiudvalget træffe
afgørelse ift. bevilling af midler til dette formål.
 
I den foreløbige udmelding til menighedsrådene bør
det pointeres, at vi befinder os i en økonomisk
usikker situation som følge af coronakrisen, og at
menighedsrådene må berede sig på en eventuel
strammere økonomi og på, at f.eks. ikke alle
anlægsønsker vil kunne opfyldes.
 
Provstiudvalget godkender yderligere forhøjelse af
driftsrammen for PUK-kassen på kr. 280.364. 

5 - Udby-Ørslev - konvertering af anlægsmidler og
anvendelse af frie midler

Udby-Ørslev menighedsråd ansøger i e-mail den 2.
marts 2020 om at konvertere overskud på
anlægsprojekt "Sikring af gravsten", kr. 16.300, til
anlægsprojekt vedr. ny kirkegårdsplan for Ørslev
kirkegård. Der ansøges tillige om anvendelse af frie
midler, kr. 300.000, til samme anlægsprojekt.

Sager:
Udby-Ørslev - Konvertering af anlægsmidler og
anvendelse af frie midler - Ny kirkegårdsplan Ørslev
kirkegård (2019 - 34638)

Bilag:
Brev PU om ændring af frie midler og anlægsmidler

Provstiudvalget godkender konvertering
af restanlægsmidler, kr. 16.300, til anlægsprojekt
vedr. ny kirkegårdsplan for Ørslev kirkegård.
 
Provstiudvalget godkender tillige, at der anvendes
frie midler, kr. 300.000, til samme formål.

6 - Magleby-Borre - konvertering af anlægsmidler

Magleby-Borre menighedsråd ansøger i e-mail den
14. april 2020 om konvertering af
overskydende anlægsmidler fra 2019, kr. 63.239,93,
til udførsel af synsudsatte facadearbejder på
Magleby Præstegårds øst- og vestlænge for i alt kr.
275.875. 
 
Menighedsrådet har i indeværende år fået
anlægsmidler til tækning af den resterende del at
taget på præstegården. Der er indhentet tilbud på
dette arbejde, som viser, at det kan udføres for ca.
halvdelen af det bevilgede. Der ansøges om
tilladelse til at anvende midler fra dette
anlægsprojekt til arbejdet på præstegårdens øst- og
vestlænge.

Sager:
Magleby-Borre - Konvertering af anlægsmidler til
drift - Magleby Præstegård (2020 - 12064)

Provstiudvalget godkender konvertering af
restanlægsmidler, kr. 63.239,93, til renovering af øst-
og vestlænge.
 
Provstiudvalget godkender tillige, at menighedsrådet
anvender midler fra anlægsprojekt "Tækning af
præstegård" til samme renoveringsarbejde.  



Magleby-Borre - Konvertering af anlægsmidler til
drift - Magleby Præstegård (2020 - 12064)

Bilag:
Styring af anlægsaktiviteter, Magleby Præstegård syn
maj 2019, vedl. Magleby præstegård m.m., Magleby
præstegård facader

7 - Sværdborg-Lundby - forlængelse af
forpagtningskontrakt

Sværdborg-Lundby menighedsråd anmoder i e-
mail den 12. februar 2020 om forlængelse af
forpagtningskontrakt (5 år på samme vilkår) uden
udbud. Præstegårdskonsulent Karl-Åge Hornshøj
Poulsen fremsætter i e-mail den 20. februar 2020 sin
anbefaling.

Sager:
Sværdborg-Lundby - Forpagtningskontrakt - 2021-
2025 (2020 - 6352)
Sværdborg-Lundby - Forpagtningskontrakt - 2021-
2025 (2020 - 6352)

Bilag:
SV Til præstegårdskonsulent Karl-Åge Hornshøj
Poulsen vedr. påtegning af forpagtningskontrakt
(STPR F2 804248), VS Beslutningsprotokol, 2020 02
04 Beslutningsprotokol, forpagtning sværdborg
torben stor09042015_0000(1), forpagtning
sværdborg børge09042015_0000(1), forpagtning
sværdborg torben lille09042015_0000(1),
Registreringsbrev – varig overdragelse af
betalingsrettigheder

Provstiudvalget godkender at forpagtningskontrakt
forlænges uden udbud, men kun i 4 år, dvs. fra 1/1
2021 - 31/12 2024, da kontrakter bør komme i udbud
med maksimalt 10 års mellemrum. Der skal således
udarbejdes et udbudsmateriale i sensommeren
2024.
 
Provstiudvalget opfordrer til, at de 2 kontrakter
samles i én kontrakt, eller evt. at der blot laves et
tillæg til de 2 eksisterende kontrakter, som samler
informationerne.
 
Provstiudvalget gør opmærksom på, at det er
hensigtsmæssigt at vælge en konsulent til
udarbejdelsen af kontrakten, som ikke også står for
påtegning deraf.

8 - Bårse-Beldringe - indvendig istandsættelse af
Beldringe kirke

Orientering
 
Roskilde Stift har fremsendt to e-mails fra
Nationalmuseet vedrørende Beldringe Kirke.

Sager:
Byggesag - Bårse-Beldringe - Indvendig
istandsættelse af Beldringe Kirke (2019 - 20226)

Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 829440: Fra
Nationalmuseet Beldringe kirke - kalkning
kalkmalerier, Aktbilag, id nr 830741: Fra

Orientering.



Nationalmuseet Istandsættelse af Beldringe Kirke -
opfølgning på telefonsamtale

9 - Sværdborg-Lundby - vakance og vikariat

Orientering

Orientering.

10 - Ny folder om skimmelsvamp

Orientering 
 
På vegne af Roskilde Bispeembede har Roskilde
Stiftskontor udsendt en lille vejledning med gode råd
om indeklima i tjenesteboliger.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Tjenesteboliger (2019 -
11053)

Bilag:
Folder vedr skimmelsvamp

Orientering.  

11 - Klimatiltag i provstiet

Orientering
 
Der anmodes fra Stiftets side om en oversigt over en
oversigt over alle klimatiltag i menighedsråd og
provsti til brug for det kommende bispemøde i
slutningen af april måned 2020.  
 
 

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Klimatiltag i
menighedsråd og provsti (2020 - 12140)

Bilag:
Aktdokument

På provstiplan har Energioptimeringspuljen
eksisteret siden 2015. Ligeledes prioriterer og
fokuserer provstiudvalget på en optimering af
varmeanlæggene i kirkerne. På menighedsrådsplan
ses bl.a. udskiftning til LED-pærer i mange af
kirkerne.
 
 

12 - Eventuelt

 

Arbejdsgruppen (bestående af Alex, Knud, Tina og
Therese) bag provstiets fælles 2. pinsedag
gudstjeneste har drøftet, hvorvidt arrangementet
skal afholdes, selvom der fra regeringens side måske
gives grønt lys dertil. Er lysten der til at forsamles og
møde op til et stort fællesarrangement?
Provstiudvalget bakker op, hvis arbejdsgruppen
træffer afgørelse om, at den fælles 2. pinsedag
gudstjeneste aflyses og i stedet holdes som



almindelige gudstjenester rundt om i sognene.
 
Muligheden for at holde Skype-møder i
provstiudvalget drøftes.
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