
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde februar - d. 21-02-2020 kl. 13:15 til 18:00

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 i PU. 

Dagsorden godkendes med tilføjelse af punkt 21)
Kalvehave - ansøgning om konvertering af
anlægsmidler. Punktet behandles ifm. punkt 3)
Kalvehave - regnskab 2019

2 - Besøg af provstirevisor

Oplæg ved provstirevisor Per Lund fra BDO.

Oplæg ved provstirevisor om regnskabs- og
revisionsprocessen og om nye tiltag i forbindelse
dermed.  

4 - Kalvehave - ansøgning om 5%-midler

Kalvehave MR ansøger om 5%-midler, kr.
260.108,32, til dækning af ekstraudgifter ifm.
sygemelding og afskedigelse af medarbejder.

Sager:
5%-midler - Kalvehave - Ekstra lønudgifter ifm.
sygdom og fratrædelse - 2019 (2019 - 3370)
5%-midler - Kalvehave - Ekstra lønudgifter ifm.
sygdom og fratrædelse - 2019 (2019 - 3370)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler, Kalvehave vedr. ansøgning
om 5%-midler til dækning af vikartimer, Vikartimer
ansøgn. til PU

 Ansøgning om 5%-midler, kr. 260.108,32, godkendes
af PU.

5 - Nyord - genbehandling af ansøging om 5%-
midler

Af PU-referat den 17. januar 2020 fremgår det, at: 
 
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.

Der er fremsendt materiale fra Nyord MR med
slutregnskab for tagudskiftningen på Nyord kirke.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 336.272,36, godkendes
af PU, og 5%-lånet på kr. 255.722 modregnes.



Vedlagt fremsendes tillige MR-referat, hvor
beslutning om ansøgningen fremgår.
 
Nyord MR afholder ekstraordinært rådsmøde tirsdag
den 18. februar og materiale udsendes umiddelbart
derefter. 

Sager:
Byggesag - Nyord - Renovering af kirkens tag (2018 -
42378)
Byggesag - Nyord - Renovering af kirkens tag (2018 -
42378)

Bilag:
Nyord Kirke tagrenovering, 20200116 Nyord Kirketag
Budgetopfølgning, 17 758 Budgetopfølgning
regnskab, Nyord kirke. Tagudskiftning., Kirke,
ansøgning om 5 procent midler febr. 20, Kirke
referat til provstiudvalget, Kirke, tag slutregnskab

6 - Præstø - ansøgning til energiopgimeringspulje

Præstø MR ansøger om midler fra
energioptimeringspuljen, kr. 27.465,25, til
udskiftning af eksisterende pærer i kirkens
lysekroner samt til 2 spot på kirkens sydside.
 
Skema med beregning af besparelse og
tilbagebetalingstid er vedlagt.

Sager:
Energioptimeringspulje - Præstø - LED-pærer til
Præstø kirke - 2020 (2018 - 19139)

Bilag:
ansøgning om midler fra energipuljen., Scan
Energipuljen bilag 24-1-20

Punktet fremlagdes og Kjeld Lorenzen forlod
derefter mødet under den videre behandling
af mødepunktet.  
 
Ansøgning om midler fra
energioptimeringspuljen, kr. 27.465,25, godkendes
af PU.  

7 - Stensby - ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejde

I Peterskirken i Stensby har Stiftets
varmekonsulent givet sin anbefaling
vedr. optimering af kirkens varmeanlæg. Stensby MR
ansøger således om iværksættelse af
anlægsarbejdet.

Sager:
Byggesag - Stensby - Optimering af varmeanlæg -
2020 (2018 - 17541)

Punktet fremlagdes og Sonja Andersen forlod
derefter mødet under den videre behandling af
mødepunktet.  
 
Ansøgning godkendt af PU.



Bilag:
Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder,
Honorar Peters kirke besigtigelse, Peter kirke i
Stensby, varmeanlæg (1), Tilbud fra Filtenborg varme

8 - Jungshoved - kirkegårdsplan for Jungshoved
kirkegård

Jungshoved MR ansøger om godkendelse af
udviklingsplan for Jungshoved Kirkegård, samt af det
foreløbige økonomiske
overslag for omkostningerne forbundet med
gennemførelsen af denne plan.

Sager:
Jungshoved - Udviklingsplan for Jungshoved
kirkegård - 2020 (2019 - 8873)

Bilag:
Bilag 2 Overslag Jungshoved etape I-V, Bilag 1
Rapport og udvikling, Ansøgning til PU,
udviklingsplan Jungshoved Kirkegård (1)

Inden PU kan træffe afgørelse i sagen, ønskes møde
med menighedsrådet den 20. marts kl. 13.00 på
Jungshoved kirkegård.
 
 

9 - Køng-Svinø - kirkegårdsvedtægt til godkendelse

Kirkegårdsvedtægt for Køng og Svinø kirkegårde
til godkendelse i PU. 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Køng og Svinø kirkegårde - 2020
(2018 - 42369)

Bilag:
køng kirkegård afdelinger, Kirkegårdsvedtægt 2020-
1, Svinø kirkegård afdelinger

Punktet fremlagdes og Mette Magnusson forlod
mødet under den videre behandling af mødepunket.
 
Kirkegårdsvedtægt for Køng og Svinø kirkegårde
godkendes af PU.  

10 - PUK - årsregnskab 2019

PUK-kassens årsregnskab 2019 til godkendelse. 

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

Bilag:
PUK Årsregnskab 2019, Budget, formål

Stege-Vordingborg Provstiudvalg, CVR-nr. 25084276,
Regnskab 2019, Afleveret d. 21-02-2020 16:23
godkendt.  

11 - Budget 2021 - foreløbig driftsudmelding Drøftelse af foreløbig driftsudmelding, herunder:
- feriepengeforpligtelse



Drøftelse af den foreløbige udmelding af
ligningsbeløb vedr. budget 2021, som skal udmeldes
til menighedsrådene senest 15. april 2020.
 
Punktet er også på næste PU-møde, hvor
godkendelse af den foreløbige driftsudmelding skal
ske.  

- overenskomstmæssige lønstigninger på ca. 3,4%
- bindende Stiftsbidrag  

14 - Vordingborg - etablering af lapidarium

Orientering om status vedr. etablering af lapidarium.
 

Sager:
Byggesag - Vordingborg - Etablering af lapidarium -
2019 (2019 - 8703)

Bilag:
Ansøgning vedr. labidarium, Vordingborg

Orientering.

15 - Vordingborg - udtrædelse af menighedsråd

Orientering om udtrædelser
af Vordingborg Menighedsråd.  

Orientering.

16 - Udvalgsarbejde i provstiudvalget

Drøftelse af konsekvenserne for provstiudvalgets
menige medlemmer ved nedsættelse af udvalg / ved
Therese.
 

Drøftelse i PU. 5 stemmer for at økonomiudvalg og
udvalg til behandling af kirkegårdsvedtægter
fortsætter som hidtil. 2 stemmer i mod. Udvalgene
fortsætter i indeværende funktionsperiode.

17 - Provstiskyen

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 16-18 afholdes der på
Næstved Provstikontor, møde med udvikler og ejer
af Provstiskyen, Michael Thruesen. Han vil
fortælle om Provstiskyen, som er et værktøj til
økonomiske beregninger og analyse.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Provstiudvalg -
Kursustilbud, indbydelser mv. (2018 - 23161)

Bilag:
Brochure Provstiskyen (002)

Karin Skovgaard, Kjeld Lorenzen og Mette
Rasmussen deltager.



18 - Besøg af stiftsrådsrepræsentant

Forslag til dato for besøg af stiftrådsrepræsentant
Benny Hansen.

Det foreslås, at stiftsrådsrepræsentant Benny
Hansen orienterer fra Stiftsrådet ifm. PU-mødet den
17. april 2020 kl. 15.00-18.00.

19 - F2 Touch

Status vedr. F2 Touch / ved provstisekretær. 

Udsættes til næste møde.  

20 - Eventuelt

 

 

21 - Kalvehave - ansøgning om konvertering af
anlægsmidler

Kalvehave MR ansøger om tilladelse til at
konvertering af anlægsmidler, kr. 40.000 fra
Græsslåmaskine (f. 8305) til dækning af underskud
på Kalkning af kirke (f. 8001) kr. -39.141.

Sager:
Kalvehave - Konvertering af anlægsmidler - Kalkning
af kirke (2020 - 6384)

Bilag:
Ansøgning konvertering på anlæg 2020

Ansøgning om konvertering af anlægsmidler
godkendt af PU. 
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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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