
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
Sagsnr.2737
PU møde 21. februar 2017. Kl. 10.00
Mødested: Stormarkskirkens Sognehus, Ringvejen 64, 4900 Nakskov

Der var meddelt afbud fra Axel P. Rasmussen.
HGJ forlod mødet kl. 10.30 (begravelse).
May-Brit Horst deltog i mødet fra kl. 10.20.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Godkendelse af referat
Sag: Provstiudvalgsmøde torsdag den 26.
januar 2016 (2701)

Referat

Godkendt og underskrevet.

3 Godkendelse af synsudskrifter af 30.
september 2016
Sag: 2016 Syn (2736) - Gloslunde Sogn

Godkendelse af synsudskrifter af 30. september
2016

Godkendt under forudsætning af, at der er økonomi
til det.

Vedrørende det omhandlede kastanjetræ på Tillitse
kirkegård, så står dette i midten af
kirkegårdsmuren.
Menighedsrådet gøres opmærksomt på, at
ændringer på kirkegården skal godkendes af
provstiudvalget herunder fældninger af træer.

Provstiudvalget ser frem til at høre hvad
menighedsrådet fremadrettet har tænkt sig at gøre
med hensyn til retablering af kirkegårdsmuren.

Menighedsrådet gøres opmærksom på i fremtiden
at anvende nyeste version af synsprotokol.

4 Tilbud fra arkitekt og ingeniør på aftalte
målinger mv.
Sag: Fugtskader i tårnspir (1143) - Sankt
Nikolai Sogn

Menighedsrådet søger om brug af allerede
overførte midler til målinger i spiret.

Derudover skal udvalget drøfte "godkendelse"
af brug af midler til projekter hvor det
bevilgede beløb allerede er overført til
pågældende konti (vedr. Ryde varmeanlæg, Nyt
tag på Herredskirke og Utterslev varmeanlæg).

Referat fra 1. byggemøde den 28. september

Referat,21-02-2017

Tilladelse givet.

Provsti udvalget skal ved hver udbetaling anmode
om at modtage en kopi af en af arkitekten attesteret
faktura som dokumentation for brug af midlerne.

Det vil også være proceduren i de øvrige projekter,
hvortil provsti udvalget har overført midler.
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Mødepunkt Beslutning

2016 til udvalgets orientering.

3/2-17: Tilbud fra arkitekt og ingeniør på aftalte
mål mg er mv.

(1) Byggemødereferatet - spiret af28.09.16

5 Reventlowprojekt til godkendelse
Sag: 2015 Rrenovering af Reventlows kapel i
kirke og gravsted på kirkegård (2020) -
Horslunde Sogn

Horslunde Sogns Menighedsråd fremsender
projekt vedr. Reventlow til udvalgets påtegning
og videreforsendelse til stiftet.

Menighedsrådet har 200.000 kr. stående i stiftet
fra salg af præstegårdsjord og vil søge fonde.
Der er ikke fra provsitudvalget afsat yderligere
midler.

12/2-17: Projekt til godkendelse.

15/2-17: Ansøgning til provsti vedr.
ArkItektregmng.

Provstiudvalget giver tilladelse til, at de 200.000 kr.
hensat i stiftet fra salg af præstegårdsjord, frigives
til renovering af Det Reventlowske Kapel og Det
Reventlowske gravmonument.

Provstiudvalget skal ved hver udbetaling anmode
om at modtage en kopi af en af arkitekten attesteret
faktura som dokumentation for brug af midlerne.

F~nansieringen afbegge projekter skal alene foregå
VIa
ansøgte fondsmidler og kirkens
istandssættelsesordning, idet provstiet ikke deltager
økonomisk i projekterne.

6 Ansøgning om højere honorarsatser: ialt
23.250 kr.
Sag: Honorar til menighedsrådsmedlemmer
(1315) - Lolland-Falsters Stift

3/2-17: Rettelse til honorarsats: 23.250 kr.

Bilag til indplacering af sognene efter
ansøgmng

Ansøgning godkendt.

Provsten var under behandlingen af dette punkt
uden for døren.

7 Undersøgelse af fugtskade i præstegården
Sag: Fugtskade (1601) - Kappel Sogn

Notat fra undersøgelse den 27. januar 2017

Provsti udvalget anbefaler at få udbedret skaderne i
forhold til notatet af den 6. februar 2017 snarest
muligt.
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Mødepunkt Beslutning

8 Ansøgning fra provsten om betaling af
mobilregning
Sag: 2017 Bjarne A. Madsen (2724) - Fejø
Sogn

Ansøgning fra provsten om betaling af
mobtlregnmg

Provstens mobilabonnement og betaling for forbrug
overflyttes til PUK med tilbagevirkende kraft (fra
1. januar 2017) med fremadrettet oprettelse af
TDC-Erhverv abonnement inkl. udenlandstelefoni.

Provsten var under behandlingen af dette punkt
uden for døren.

9 Eventuelt

Dataloggerkursus i marts/april

Orientering om Valg til biskop v. May-Brit
Horst

Organist i Stormarskirken

Forpagtningskontrakt vedr. U-H-L indgået med
Hyldig Holding ApS

Der indkaldes til kursus for de implicerede
menighedsråd om brugen og forståelsen af
analyserapporter vedr. rurnklima ved
Energitjenestens Annette Klidsbjerg.

Efter afstemning den 16. maj, offentliggøres
resultatet den 17. maj 2017, kl. 10.00.
Landemode onsdag den 14. juni 2017 vil samtidig
også være afskedsreception for biskoppen.

Sygemeldt.

Bankgarantien skal være en uigenkaldelig
anfordringsbankgaranti,

Menighedsrådet skal have besked om, at
forpagtningskontrakten ikke kan godkendes, da det
skal være forpagteren selv/personligt og ikke et
ApS der underskriver garantien, som skal være med
uigenkaldelig anfordringsgaranti uden forbehold i
henhold til forpagtningskontraktens betingelser, jf.
§ 3.

10 Næste møde(r)

Provstiudvalgsmøde +

Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo
Domprovsti

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Referat,21-02-2017

Tirsdag den 21. marts 2017, kl. 10.00 hos Helga,
Maglemervej 22, 4930 Maribo og

kl. 13.30 i Sognets Hus, Maribo
(Afbud meddelt fra Ole Marqweis)

Tirsdag den 25. apri12017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov
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Underskrifter vedr. møde d. 21-02-2017
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Axel Peter Rasmussen
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7 May-Brit Buchardt Horst
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