
Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg

PU møde 18. april 2018. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Alle mødt

Mødepunkt Beslutning

1 Provstisekretærstillingen
På lukket dagsorden

2 Ansøgning om puljemidler
På lukket dagsorden

3 Ansøgning til PU vedr. udvendig maling af
SSK
På lukket dagsorden

4 Ansøgning om igangsætning af projekt
På lukket dagsorden

5 Ansøgning om 5% midler ifbm nabotvist
Sag: Ansøgning om 5% midler ifbm nabotvist
(1320) - Tune Sogn

Ansøgning om 5% midler
Tune MR søger om 26.410 kr. af 5%-midlerne i
Greve kommune til dækning af advokatsalær i
forbindelse med nabotvist om nedrivning af
skur på grunden Skolegade 6.

Bilag til ansøgning om 5 procentsmidler
Advokatsalær

Mogens Slot Nielsen orienterede om baggrunden
for ansøgningen. Ansøgningen godkendes. Mogens
Slot Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

6 Ansøgning om udbetaling af 5%-midler til
voldgiftssagen
Sag: Ansøgning om 5%-midler ifbm
Voldgiftssag vedr. nyt sognehus (1056) -
Karlslunde Strandsogn

Ansøgning om udbetaling af 5%-midler til
voldgiftssagen
Karlslunde Str. MR søger om 146.760,12 kr. af
5%-midlerne i Greve kommune til dækning af
udgifter i forbindelse med voldgiftssagen. Der
er medsendt kopi af betalte fakturaer samt
ansøgningsskema og oversigt over bilag i
sagen.

Ansøgningen blev godkendt. MR bedes forberede
statusrapport til brug for forårsbudgetmødet den 2.
maj 2018.

Referat,18-04-2018 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

7 Ansøgning om del af anlægspuljen 2018
Sag: Ansøgning om del af anlægspuljen -
tilbygning Johanneskirken (1322) - Greve
Sogn

Ansøgning om del af anlægspuljen 2018
Greve MR søger om 400.000 kr. af aktivitets-
og anlægspuljen i Greve kommune. Beløbet
skal bruges til projektering af udvidelsen af
Johanneskirken, som ialt forventes at koste
760.000 kr. MR forventer desuden, at afsætte
360.000 kr. til anlægget i budget 2019.

Bilag til ansøgning om del af anlægspuljen

Tom Ferslev Jakobsen og Kjeld-Ole Munk
orienterede om baggrunden for ansøgningen. PU
afventer en fremlægning af projektet på
forårsbudgetmødet og en godkendelse fra MR før
ansøgningen kan godkendes. Punktet udsættes
derfor til PU-møde den 16. maj. Der godtgøres
efter regning.Tom Ferslev Jakobsen og Kjeld-Ole
Munk deltog ikke i behandlingen af punktet.

8 Orientering om nyt anlægsprojekt Tune
samt ansøgning om tildeling fra
anlægspuljen 2018
På lukket dagsorden

9 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til
afsluttet projekt
Sag: Nyt tag - Tune menighedscenter (1201) -
Tune Sogn

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til
afsluttet projekt
Tune MR søger om frigivelse af 1.550.341,83
kr. i forbindelse med afslutning af
tagrenovering på Tune Menighedscenter. Det
overskydende beløb på 180.408,51 kr. ønskes
overført til ny ansøgt formål vedr. renovering af
Tune Menighedscenter. Der er medsendt
ansøgningsskema om frigivelse samt
biregnskab og kopi af fakturaer.

PU godkender frigivelsen og godkender at det
overskydende beløb på 180.408,51 kr. flyttes til nyt
formål "Indvendig renovering af Tune
Menighedscenter". Mogens Slot Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.

10 Greve - Synsrapporter 2018
Sag: Greve - Synsrapporter 2018 (1318) -
Greve Sogn

Greve - Synsrapporter 2018
Til godkendelse af PU

Synsrapporterne godkendes. Underskrives og
returneres til menighedsrådet.

11 Overførsel af anlægspenge
Sag: Kirkens Hus (gl. sag 249) (570) -
Karlstrup Sogn

Overførsel af anlægspenge
Karlstrup MR søger om at få overført 235.000
kr. fra formål "Anlæg af vej ved Kirkens Hus"
til selve formålet "Kirkens Hus", således at
biregnskabet vedrørende Kirkens Hus kan

Ansøgningen godkendes. Arne Nielsen kontakter
formanden for MR for en status på de resterende
mangler i forbindelsen med byggeriet og det
fremtidige aktivitetsliv i Kirkens Hus. Der skal
også styr på salget af det gamle sognehus.
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Mødepunkt Beslutning

afsluttes.

12 Budget 2019
Sag: Budget 2019 (1286)
Der skal findes sted til afholdelse af
forårsbudgetmøde den 2. maj og aftales hvem
gør hvad.

Næste PU-møde forårsbudgetmøde

Forårsbudgetmødet for begge kommuner holdes i
Tune Menighedscenter kl. 17.30 den 2. maj 2018.
PU møder kl. 16.30. Der sendes invitation ud på
DAP.

13 Personalekonsulentordningen sammen med
Køge Provsti
Sag: Personalekonsulent i Køge / Greve-
Solrød Provsti (988)

Indkaldelse til følgegruppemøde den 10.4
Landforeningen af MR har fremsendt tilbud for
2019 for personalekonsulentordningen sammen
med Køge Provsti i forbindelse med
statusrapport. Greve-Solrød Provstis andel
udgør 166.000 kr.

Arne Nielsen orienterede om status på
personalekonsulentordningen sammen med Køge
Provsti. PU godkender at ordningen fortsætter i
2019 i henhold til den fremsendte statusrapport
inkl. tilbud for 2019.
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Orientering

14 Fwd Oticon - opgradering af lydanlæg i
Strandkirken og Landsbykirken.
På lukket dagsorden

15 Eventuelt Materiale til næste PU-møde den 16. maj 2018 skal
være provstikontoret i hænde senest den 2. maj
2018 grundet ferie på provstikontoret i uge 19.

Greve-Solrød Provstiudvalgskasse ophører med at
varetage Skibets regnskab pr. 1. juli 2018.

Anne Bredsdorff og Jeannie Kjærbo orienterede om
det nye journaliseringsystem F2.

Kai Nielsen forlod mødet kl. 17.45 - før punkt 4.

Mødet sluttede kl. 19.45

Næste provstiudvalgsmøde afholdes den 16. maj 2018 kl. 17.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke
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Underskrifter vedr. møde d. 18-04-2018

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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