
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde januar - d. 17-01-2020 kl. 13:15 til 15:30

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 godkendes med tilføjelse af følgende: 
 
13) Nyord - Ansøgning om 5%-midler til dækning af
merudgifter ifm. tagudskiftning 
14) Kalvehave - Ansøgning om 5%-midler til dækning
af ekstra lønudgifter til præstesekretær
15) Kalvehave - Genansøgning om 5%-midler til
dækning af merudgift ifm. sikring af gravsten
 
Punkterne 14 og 15 behandles ifm. punkt 5)
Kalvehave - økonomi
 

2 - Vordingborg - overførsel af anlægsmidler

Vordingborg MR anmoder i e-mail den 2. januar
2020 om tilladelse til at overføre anlægsmidler, kr.
210.000, fra 2019 til 2020 til udskiftning af tegltag på
kapel ved Vordingborg kirke.

Sager:
Byggesag - Vordingborg - Udskiftning af tegltag på
kapel ved Vordingborg kirke (2019 - 1667)

Bilag:
Nyt tag på kapel 2019-2020. provsti

Anlægsbeløbet kan uden videre overføres til 2020.

3 - Udby-Ørslev - frigivelse af midler fra
anlægsopsparing

Udby-Ørslev MR anmoder i e-mail den 8. januar
2020 om frigivelse af midler fra anlægsopsparing, i
alt kr. 335.662,50, til dækning af faktura 1065, 1076
og 1088 ifm. renovering af Udby præstegård.
 

PU godkender udbetaling fra opsparing til renovering
af Udby præstegård.
 
PU henstiller til at det fremover er formanden, som
underskriver og/eller fremsender anmodninger.



Sager:
Byggesag - Udby-Ørslev - Renovering af Udby
Præstegård (2018 - 30424)

Bilag:
Anmodning om udbetaling af bilag - anlægsarbejde i
Udby præstegård, Faktura 1076, Faktura 1088, Kuno
faktura 1065, Slutregnskab Arp og Nielsen

4 - Køng-Svinø - kirkegårdsplan for Køng kirkegård

Køng-Svinø MR ansøger i e-mail den 23. november
og 27. december 2019 om godkendelse af ny
kirkegårdsplan for Køng kirkegård.  
 
Overslag over anlægsudgifter beløber sig til i alt kr.
475.312,50.  

Sager:
Køng-Svinø - Kirkegårdsplan - Køng kirkegård (2019 -
8870)
Køng-Svinø - Kirkegårdsplan - Køng kirkegård (2019 -
8870)

Bilag:
Køng Kirke beskrivelse 16.12.19, Overslag over
anlægsudgifter 16.12.19 (1), Kirkegårdsplan 1,
Kirkegårdsplan 2, Kirkegårdsplan 3

Mette Magnusson forlod mødet under behandling af
punktet. 
 
Kirkegårdsplanen for Køng kirkegård godkendes af
PU.

5 - Kalvehave - økonomi

Meddelelse om udbetaling af 5%-lån til Kalvehave.  
 
Orientering fra økonomiudvalgets møde
med repræsentanter fra Kalvehave Menighedsråd
fredag den 10. januar 2020.
 
Drøftelse og beslutning i PU om videre forløb.

Orientering fra møde om bl.a. Kalvehaves
årsregnskab 2018. På regnskabsførernes ERFA-møde
den 20. januar vil det blive præciseret, at forklaringer
til resultatdisponering skal udfyldes ifm. aflevering af
årsregnskab.
 
PU drøftede Kalvehaves økonomi og besluttede at
holde et skærpet økonomitilsyn, hvilket bevirker:
 
- at årsregnskab 2019 sendes til gennemgang i PU
inden aflevering i Økonomiportalen
 
- at Kalvehave Menighedsråd fremadrettet sender
budget-formål-rapport sammen
med kvartalsrapporter, og at de suppleres med
fyldestgørende kommentarer og beløbsangivelser
 
- at der må ikke igangsættes anlægsopgaver eller
store driftsarbejder uden PUs godkendelse
 
 
Mindretalsudtalelse fra Finn Larsen:



I referatet af provstiudvalgsmødet den 13. december
2019 (punkt 8) står, at udvalget havde vedtaget, at
Kalvehave menighedsråd ikke fik ekstra kr. 63.250, -
til gravsten, og at de skulle indkaldes til samtale om
økonomi og sikring af gravsten. Derfor kan provsten
ikke alene bevilge lån kr. 125.000, - og heller ikke
indkalde Kalvehave menighedsråd uden at alle
provstiudvalgsmedlemmer er indforstået og
deltager. Jeg vil ikke kun orienteres om sagerne i
provstiudvalget.

6 - Stege-Vordingborg Provsti - turist- og
pilgrimspræst

Orientering og begyndende drøftelse af økonomi ift.
budget 2021.

Elizabeth Knox-Seith er udnævnt og ansat pr. 1.
februar 2020 som 50% sognepræst i Stege-Nyord
Pastorat og som 50% turist- og pilgrimspræst i Stege-
Vordingborg Provsti.  
 
Stege Sogn afholder udgiften til Elizabeths computer,
mens provstiet afholder udgiften til telefon.
 
Mette Magnusson drøfter med Elizabeth, hvad hun
fremadrettet kunne have brug for af økonomi som
turist- og pilgrimspræst.  

9 - Magleby-Borre - udtrædelse af menighedsråd

Orientering.

Orientering.

10 - Bogø - udvidelse af parkeringsområde

Orientering om Stiftets godkendelse af udvidelse af
parkeringsområde ved Bogø kirke og sognegård.  

Sager:
Byggesag - Bogø kirke og sognegård - Renovering af
parkeringsplads (2019 - 16430)

Bilag:
Til Bogø MR Godkendt parkeringsplads til Bogø Kirke
og sognegård

Orientering.

11 - F2 Touch

Drøftelse af tidsperspektiv ift. implementering af F2
Touch. "Vejledning til F2 Touch for
provstiudvalgsmedlemmer" uddeles på mødet.

Sager:
F2 Diverse 2019 (2019 - 3886)

Bilag:
Vejledning til F2 Touch for

PU arbejder hen i mod en implementering af F2
Touch.



provstiudvalgsmedlemmer

12 - Eventuelt

 

Provstirevisor Per Lund deltager i PU-mødet i
februar.
 
 

13 - Nyord - ansøgning om 5%-midler til dækning af
merufgifter ifm. tagudskriftning

Nyord MR anmoder om tildeling af 5%-midler, kr.
255.722, til dækning af merudgifter ifm.
tagudskiftningen på Nyord Kirke. Byggeregnskab er
medsendt. 

Ansøgning er fremsendt af arkitektfirmaet og i følge
e-mail efter aftale med menighedsrådet.
 
Kr. 255.722 bevilges i første omgang som et 5%-lån,
og Nyord MR anmodes om, inden PU-mødet den
21. februar at fremkomme med en berigtigelse af
tallene, idet der i ansøgningen er anført forskellige
tal. Vedlagt fremsendes tillige MR-referat, hvor
beslutning om ansøgningen fremgår.

14 - Kalvehave - ansøgning om 5%-midler til
dækning af ekstra lønudgifter til præstesekretær

Kalvehave MR ansøger den 10. januar 2020 om
tildeling af 5%-midler, kr. 39.462,72, til dækning af
ekstra lønudgifter til præstesekretær i 2019.

Sager:
5%-midler - Kalvehave - Lønudgifter til
præstesekretær i 2019 (2018 - 39084)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler

Ansøgning godkendes af PU. 

15 - Kalvehave - genansøgning om 5%-midler til
dækning af merudgift ifm. sikring af gravsten

Kalvehave MR fremsender den 10. januar 2020
genansøgning om tildeling af 5%-midler, kr.
63.250, til dækning af merudgift ifm. sikring
af gravsten.

Sager:
5%-midler - Kalvehave - Sikring af gravsten - 2019
(2019 - 37964)

Bilag:
Genansøgning om 5%-midler

Ved gennemgang af sagen viser det sig blandt andet,
at der har været flere bevaringsværdige sten end
først antaget, hvorfor der bevilges ekstra kr. 63.250.
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Therese Nielsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Kjeld Lorenzen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Sonja Marie Andersen

Karin Brita Hindborg Skovgaard Mette Marianne Magnusson

Jytte Sønderstgaard Clausen
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