
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
'-' Sagns. nr. 2789

PU møde 21. marts 2017. Kl. 10.00
Mødested: Maglemervej 22, 4930 Maribo

Der var meddelt afbud fra Ole Marqweis og Henrik Gade Jensen

Mødepunkt

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2 Godkendelse af referat
Sag: Provstiudvalgsmøde 21. februar 2017
(2737)

Referat

Godkendt og underskrevet.

3 Godkendelse af foreløbige drifts- og
anlægsrammer for de kirkelige kasser og
PUK budget 2018
Sag: Budget 2018 (2720)

Foreløbige drifts- og anlægsrammer 2018

De foreløbige budgetter for 2018 for hhv. de
kirkelige kassers drifts- og anlægsrammer og PUK
blev godkendt og underskrevet.

4 Godkendelse af lejeaftale
Sag: Halsted kirkes parkeringsplads (1122) -
Halsted Sogn

Advokat Torben Groth Madsen fremsender den
6. marts 2017 en revideret brugskontrakt for
parkeringspladsen ved Halsted Kirke og anfører
bl.a. i sit følgebrev:

"Senest har De meddelt, at de ikke kunne
anerkende, at der ikke var nogen opsigelse fra
lejers side.

Jeg har derfor udarbejdet nyt forslag til
lejekontrakt, hvor lejemålet er uopsigeligt i 25
år fra udlejers side, men kan fra
menighedsrådets side opsiges fra 1. januar 2020
og med 1 års varsel."

Følgemail til fornyet lejeaftale fra advokaten

'-

Lejeaftalen blev godkendt.

Menighedsrådet bør undersøge hvorvidt
Forsikringsenhedens ansvarsforsikring dækker det
lejede område.
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Mødepunkt Beslutning

5 Behandling af rapport og videre stillingtagen
til projektets udførelse
Sag: Renovering af tag (2159) - Herredskirke
Sogn
Menighedsrådet har fremsendt rapport og notat
vedr. taget på Herredskirke Kirke, som er
udarbejdet på baggrund af besigtigelser og
undersøgelser foretaget af arkitekt Arp &
Nielsen i et samarbejde med Keld Abrahamsen.

Menighedsrådet anmoder provstiudvalget om at
tage stilling til de opstillede muligheder for
hvorvidt det hele skal gennemføres nu, eller om
der skal finde en opdeling sted jævnfør notat
"Arp & Nielsen notat 170210"

2312-17: Modtagelse af rapport og notat vedr.
HerredskIrke KIrke

1) Sydsidens tag bibeholdes i sin nuværende form

2) Hele nordsidens tag anbefales udskiftet på en
gang

3) Provstiudvalget afventer økonomien i projektet.

Der er fortsat ikke modtaget oplysninger om
kontonummer til overførsel af det bevilgede beløb
på 2 mio. kr.

6 Omlægning af kirkegård
Sag: 2017 Urneplads med plade i græs (2794)
- Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn

Menighedsrådet og graver ønsker at
genanvende et areal tidligere brugt som
kistegravsteder, men som i 2016 blev nedlagt
og sået med græs.

Efterspørgslen på urnegravsteder vokser
hvorfor arealet ønskes omlagt til umepladser
med plade i plæne.

Mail fra graveren med tegning og forklaring

Omlægningen blev godkendt.

Menighedsrådet skal indføje oplysning om
omlægningen i deres kirkegårdsvedtægt.

7 Kursus "Den svære samtale" - endnu et I Nyt kursus udbydes inden sommeren 2017.
kursus?
Sag: Kursus "Den svære samtale" for gravere
(2723)

Kursus blev holdt den 2. marts 2017 og flere
har spurgt om der bliver holdt endnu et for
andre personalegrupper end lige graverne.

En af evalueringerne fra graverne lyder:

"Jeg syntes det var et kursus der gaven noget
værktøj at bruge og ligeledes at man kommer
langt med at opføre sig pænt.

Som leder af kursus om den svære samtale var
Dan Månsson bestemt en dygtig og velforberedt
kursusleder. Jeg fik ihvertfald meget ud af det."

Invitation fra 2015 ved tidl. sognepræst Dan K.
Månsson
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Mødepunkt Beslutning

8 Drøftelse af regnskabsmæssig assistance fra I Drøftet.
Beierholm
Sag: 2017 Revisionsfirmaet Beierholm (2777)

Drøftelse af regnskabsmæssig assistance fra
Belerholm

9 Drøftet.Forberedelse til det efterfølgende Fælles
Provstiudvalgsmøde

Dagsorden til Fælles Provstiudvalgsmøde
gennemgås med henblik på afstemning af svar
til de enkelte punkter.

Dagsorden fra Domprovstiet eftersendes pr.
mail.

10 Næste møde(r)

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag den 25. april 2017, 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

11 Eventuelt

Maribo Domprovsti har meddelt at afholde
Offentligt Budgetsamråd onsdag den 30. august
2017, og med regnskabførere i flere provstier,
anmodes LVP om at afholde sit på en anden
dato.

LVP fastholder at afholde Budgetsamråd den 30.
august2017,kl.19.00.
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Orientering
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12 Menighedsrådets svar vedr. synsudskrift
over Tillitze kirkegård af 30. sept.16
Sag: 2016 Syn (2736) - Gloslunde Sogn

Fra provstiudvalgsmødet den 21. februar 2017:

Vedrørende kastanjetræer på Tillitse kirkegård,
så står disse i midten af kirkegårdsmuren.
Menighedsrådet blev gjort opmærksomt på, at
ændringer på kirkegården skal godkendes af
provstiudvalget herunder fældning af træer.

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

Stammerne står der endnu i 6-8 m. højde.

3/3-17: MR's svar vedr. synsudskrift Tillitze
30.sept.l6

Kastanjetræer 1

Kastanjetræer 2

Kastanjetræer 3

Provstiudvalget har efter en besigtigelse på stedet
besluttet at godkende fældning af de nævnte
kastanjetræer.

13 Status på ansøgningsmateriale vedr.
renovering
Sag: 2015 Renovering af Reventlows kapel i
kirke og gravsted på kirkegård (2020) -
Horslunde Sogn

Stiftsøvrigheden har bekræfter modtagelse af
projektet og specialkonsulent Trine Frydkjær
Paulsen har på vegne af menighedsrådet sendt
en ansøgning til Stiftsrådet vedrørende
frigivelsen af 200.000 kr., som er hensat i
stiftsmidlerne efter salget af præstegårdsjord.
Stiftsrådet har møde næste gang den 8. juni
2017.

8/2-17: Horslunde kirke - Ansøgningsmateriale
- ReventIowproJekt

24/2-17: Afv. Stiftsrådsmøde den 8. juni om
fi"Iglvelse at ki. 200.000

Taget til efterretning.

Mødet blev hævet kl. 12.30
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Underskrifter vedr. møde d. 21-03-2017
,-,

A<~~
Bjarne Abildtrup Madsen

. Al il Mf'ill' M~(ht'SA.Bjaæe 'l

O/o
Ole Marqweis
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