
Referat for: Amagerland Provstiudvalg 

PU mode 13. september 2017. Ki. 15.00 
Modested: Provstiet 

Tilstede: Lene Kiil, Elise Andersen, Hjørdis Pedersen, Annelise Mehisen, Erik Søndergaard, Poul Bo 
Sorensen, Helle Myhre 
Fravrende med afbud: Bent Jorgensen, Tom Allan 

Modepunkt 	 Beslutning 

1 	Supplerende punkter og godkendelse af 
dagsorden 

Forberede vaig til PU og stiftsrâd punkt 3 
Vaig til Folkekirkens skoletjenestes bestyrelse 
punkt 10 
Kirkegârdstakster punkt 11 

Dagsorden og punkter godkendt 

2 	Godkendelse referat fra PU-mode 230817 Referatet godkendt og underskrevet. 

  

3 	Forberede vaig til PU og Stiftsrid Valgene til 1ge medlemmer og pnesteligt medlem 
af provstiudvalget bortfalder, da der kun er 
indkommet en liste for hvert vaig. 
Valget til stiftsràdet for 1gt medlem for 
Amagerland Provsti bortfalder, da der kun er 
opstillet en kandidat. 

 

4 	Faststte1se af budgetbidrag 2018 
Sag: Budget 2018 (1191) - Kobenhavns Stift 

170906 Budgettal 2018 Hele provstiet Endeligt 
budgetbidrag v3 .xlsx 

Sognene i Tárnby kommune - 
De fire sogne i Tàrnby kommune bevilliges hver en 
engangsbevil ling pa kr. 500.000. Provstiudvalget 
anbefaler, at pengene anvendes til energioptimering 
i henhold til de nye energimerkningsrapporter og 
til at forbedre likviditeten i henhold til 
vedligeholdelsesplanen. 

kr. 865.937 lgges i 5%-midler. 

Herudover bevilliges: 
Tàrnby sogn- 
Bevilling til ordinr drift er reduceret med kr. 
699.887 som korrektion for mindre forbrug af 
engangsbevillinger. 
kr. 250.00 til vedligeholdelse afkirkemur som 4. 
bidrag af 8. 
kr. 125.000 som engangsbevilling til etablering af 
netvrk i kontorer og mødelokaler. 
kr. 80.000 som engangsbevilling til km til korleder 
til familiekor. 

Korsvejen sogn - 
kr. 948.430 som engangsbevilling til an1g af 
indgangsparti til kirken. 

Skelgârd sogn - 
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Modepunkt 	 Beslutning 

kr. 71.750 som engangsbevilling til reparation af 
vandkunst i atriumgârd. 

Sognene i Dragør kommune - 
St.Magleby sogn - 
kr. 223.075 til merdrift 
kr. 244.525 som engangsbevilling til at forbedre 
likviditeten i henhold til vedligeholdelsesplanen. 

Dragør sogn - 
kr. 130.000 til merdrift 
kr. 650.000 som engangsbevilling til at forbedre 
likviditeten i henhold til vedligeholdelsesplanen 

Budgetterne er godkendt i henhold til fremviste og 
vedhftede regneark. 

5 	Kvartalsrapporter 2.kvartal 
Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1206) 

Godkendt 2.kvt. rapport Korsvejen 

Kvartalsrapport 2.kvt. Kastrup 

Alle rapporter indkommet. 
Alle rapporter godkendt. 

Kvartasrapporter sammenstillet 2.kvt. 

Kvartalsrapport 2.kvt. Tárnby  

Kvartalsrapporter sammenstillet 2.kvt. 

6 	Revisionsprotokollater 2016 
Sag: Arsregnskaber 2016 (1187) 

Revisionsprotokollater gennemset. 

Revisionsprotokollater 2016 Dragør, Korsvej, 
Skelgärd 

Revisionsprotokollat 2016 Kastrup  

Revisionsprotokollat 2016 St. Magleby  

Revisionsprotokollat 2016 Tàrnby  

Revisionsprotokollater 2016 samlet AL provsti  

7 	Horing vedr. betnkning 1567/2017 Ingen kommentarer 
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Modepunkt 	 Beslutning 

Menighedsrãdsvalg i fremtiden 

8 	Onske vedr. hoje trer prastegârdshaven 
Englandsvej 330 
Sag: Onske vedr hoje trceer prwstegrdshaven 
Englandsvej 330 (1231) - Tárnby Sogn 

170824 Onske vedr. hoje trer 
prstegärdshaven Englandsvej 330 

Provsten tager et mode med naboerne sammen med 
beboerprsten, for at finde en fornuftig losning. 

9 	Opdatering gave og receptionbelob 
Sag: Gaverregler (926) 

Punktet udsttes. 

170831 Gave- og receptionsbelob opdatering 

10 	Vaig til Folkekirkens skoletjenestes 
bestyrelse 
Sag: Vaig af repnesentant til skoletjenesten 
(1241) 

Poul Bo Sorensen valgt fra provstiudvalget 

170912 VaIg afrepresentant til skoletjenesten 

11 Kirkegárdstakster Efter en prøveberegning er det besluttet ogsâ i àr at 
gennemføre en fremskrivning, svarende til den af 
kirkeministeriets foreslàede indeksering. Det er 
tanken at gennemfore en fuld beregning til nste 
ar. 
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Orientering 

12 	Dragor kirke - forsatsvinduer 
Sag: Projketstyring: Ansogning om 
forsatsvinduer i kirkerummet Dragor 2017 
(1211) - Dragor Sogn 
Stiftet har givet afslag pa' ansøgningen og 
henstiller menighedsrAdet til at soge en mere 
hensigtsmssig affije1pning af de "eksisterende 
udfordringer med energioptimering og trk." 

170721 Dragor kirke - forsatsvinduer,MR svar 
pa udtalelse tra Foul Klenz Larsen 

17-09-04 Stiftets svar Vedr. forsatsvinduer i 
Dragor Kirke 

Provsten holder mode med Københavns Stift om 
begrundelsen for afslaget. Provsten gives tilladelse 
til at behandle fornyet ansøgning fra Dragor sogn. 

13 	Bodeforkeg for beskaiftigelse af kirkesanger 
uden arbejdstilladelse 
Sag: Bodeforheg for beskwftigelse af 
kirkesanger uden arbejdstilladelse (1238) - 
Kobenhavns Stift 

170905 Bødeforheg for beskaiftigelse af 
kirkesanger uden arbejdstilladelse 

Drøftet 

14 	Godkendelse af Lone Madsens 
orlovsansogning 
Sag: Lone Madsen orlov sept.-nov. 2017 
(1239) - Korsvejens Sogn 
Lone Madsen er bevilget orlov fra sin stilling 
som sognemedhjlper og daglig leder af FSDT 
fra 15. september- 15. december 2017. 
Korsvejens sogn er i frd med at finde vikar. 

170901 Godkendelse af Lone Madsens 
orlovsansøgning 

Noteret 

15 	Meddelelser fra StiftsrAdet Intet nyt 

  

Anne Louise Nielsen ansat som konstitueret 
prst i SkelgArd 50% i perioden 15/9-14/12 
2017. 

17 Eventuelt 

PU-møder flyttes til ki. 16.00. 16 Meddelelser 

Mødet slut ki. 17.10 

Referat,13-09-2017 	 Side: 4 



Underskrifter vedr. mode d. 13-09-2017 

 

Erik Sondergaard Annelise ofmann Mehisen 

5..  
Bent or sen 	 Elise Elsebeth Andersen 

Hjordis Pedersen Lene Kiil Petersen 

Poul Bo Burkal Sorensen 	 Tom Allan Hansen 
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