Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 24. oktober 2018 - d. 24-10-2018 kl.
17:00 til 19:20
Deltagere: Arne Egun Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Kai
Nielsen, Naima Simring, Anne Bredsdorff
Alle mødt.
Naima Simring forlod mødet kl. 19.00 før punkt 27
Mødet sluttede kl. 19.20
Næste møde afholdes den 28. november 2018 kl. 16.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.

Mødepunkt

Referat

1 - Behandling - PUK - Budget 2019

Greve-Solrød Provstiudvalg CVR-nr. 30127102,
Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 16-10-2018
13:56 blev godkendt.

Til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Budget 2019 - PUK - Greve-Solrød Provsti (2018 14852)
Bilag:
PUK - Endeligt budget 2019

2 - Behandling - Regnskab 2017 Menighedsrådskasserne
Til godkendelse af PU. 2 menighedsråd mangler at
behandle revisionsprotokollater fra revisor vedr.
regnskab 2017.

Indstilles til godkendelse - under forudsætning af at
de menighedsråd, der har godkendt
revisionsprotokollatet, men ikke taget stilling til
eventuelle bemærkninger, oplyser til PU, hvad MR
foretager sig i den anledning.

Samtlige regnskaber blev godkendt. Dog skal
følgende menighedsråd forholde sig til revisionens
påtegninger: Greve, Jersie-Kirke Skensved,
Karlslunde, Karlslunde Strandsogn, Solrød og
Mosede. MRs bemærkninger skal sendes til
provstikontoret senest 16. november 2018.

Sager:
Regnskab 2017 - Samtlige MR - Greve-Solrød Provsti
(2018 - 27843)
Bilag:
BDO, Referat MR-møde 11. okt. 2018, Oversigt over
bemærkninger og godkendelser i
revisionsprotokollaterne for 2017 for kirkekasserne i
Greve-Solrød Provsti

3 - Behandling - PUK - Kvartalsrapport 3. kvt.

Kvartalsrapporten blev godkendt og fremsendes til
stiftet.

Til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Kvartalsrapport - PUK 3. kvt. 2018 - Greve-Solrød
Provsti (2018 - 32932)
Bilag:
Bemærkninger til kvartalsrapport 3. kvt. PUK, Bilag PUK - Kvartalsrapport 3. kvt. 2018, PUK Kvartalsrapport 3. kvt. 2018

4 - Behandling - Kvartalsrapport 3. kvt. Menighedsrådskasserne

Kvartalsrapporterne blev godkendt.

Til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Kvartalsrapport - 3. kvt. 2018 samtlige MR - GreveSolrød Provsti (2018 - 32696)
Bilag:
3. kvartalsrapport, Jersie- Kr. Skensved sogne kvartalsrapport, Jersie Skensved Kirke Kvartalsrapport 30.09. 2018

5 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm nyt kontor i Havdrup Sognehus
Havdrup menighedsråd søger om frigivelse af

Ansøgningen blev godkendt.

anlægsmidler kr. 78.775 kr. i forbindelse med
afslutning af formål "Nyt kontor i sognehuset". Der
er medsendt ansøgningsskema, kopi af betalte
fakturaer og kontoudtog samt oversigt over
finansiering. Menighedsrådet oplyser, at det
resterende beløb på 5.134,50 kr. finansieres af
driftsmidler.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Frigivelse - Ansøgning ifbm. nyt præstekontor i
Havdrup Sognehus - Havdrup Sogn (2018 - 27580)
Bilag:
2018 Nyt kontor, 2017, Nyt kontor, kontokort og
bilag, 2018, Nyt kontor, kontokort og bilag, Nyt
PRæstekontor_ansoøgning om frigivelse af
anlægsmidler

6 - Behandling - Ansøgning om igangsætning og
frigivelse af anlægsmidler vedr. projektering af
skovkirkegård, Greve sogn
Greve menighedsråd søger om tilladelse til at
igangsætte projektering af skovkirkegård på
Greve Kirkegård og samtidigt om frigivelse af
anlægsmidler, da man har udført projekteringen. Der
er afsat 200.000 kr. i anlægsrammen til formålet, og
der er forbrugt 67.277,55 kr. til formålet. Det
overskydende beløb på 132.722,45 kr. ønskes
overført til selve projektets udførelse i 2019. Der er
medsendt ansøgningsskemaer og kopi af betalte
fakturaer.

Indstilles til godkendelse under forudsætning af at
menighedsrådet fremadrettet søger om
igangsættelse inden udførelsen af et givent projekt.
Sager:
Kirkegård - Ansøgning om igangsætning og frigivelse
ifbm projektering af skovkirkegård - Greve Sogn
(2018 - 30702)
Bilag:
Ansøgning om igangsættelse af projektering
skovkirkegård, Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler projektering skovkirkegård, b1060,

Ansøgningen blev godkendt. Tom Ferslev Jakobsen
og Kjeld-Ole Munk deltog ikke i behandlingen af
punktet.

b1483, b387, b583

7 - Behandling - Ansøgning om tilladelse til
igangsætning af projektering af tilbygning til
Johanneskirken, Greve sogn

Tom Ferslev Jakobsen og Kjeld-Ole Munk
orienterede om baggrunden for ansøgningen.
Ansøgningen godkendes under forudsætning af, at
der fremsendes indhentet tilbud på projekteringen
Greve menighedsråd søger om tilladelse til at
samt at der foreligger en byggetilladelse inden
igangsætte projektering af udvidelsen
projekteringen igangsættes. Tom Ferslev Jakobsen
af Johanneskirken. Der er medsendt
og Kjeld-Ole Munk deltog ikke i behandlingen af
ansøgningsskema samt overslag på arbejdet. Der er punktet.
ikke medsendt tilbud på de aktuelle arbejder, der
ønskes igangsat. PU har tidligere godkendt, at
menighedsrådet kan bruge op til 400.000 kr. af
aktivitets- og anlægspuljen til projektering under
forudsætning af, at menighedsrådet antager en
bygherrerådgiver, hvilket der oplyses om i
ansøgningen.

Indstilles til godkendelse under forudsætning af at
der fremsendes kopi af indhentede tilbud på de
aktuelle arbejder, der igangsættes.
Sager:
Kirke - Udvidelse med flere kontorer på 1. sal i
Johanneskirken - Greve Sogn (2018 - 8653)
Bilag:
Ansøgning om igangsættelse af projektering af
tilbygning Johanneskirken, Overslag tilbygning

8 - Behandling - Ansøgning om delvis frigivelse af
anlægsmidler ifbm udbedring af p-plads og
sognehus
Karlslunde Strandsogns MR søger om frigivelse af
150.375 kr. i forbindelse med delvis afslutning af
udbedring af p-plads og sognehus. Der er medsendt
kopi af betalt faktura samt ansøgningsskema. Der
resterer arbejder for 29.250 kr.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Ansøgning - Renovering af p-plads og sognehus Karlslunde Strandsogn (2018 - 32929)
Bilag:

Ansøgningen blev godkendt.

Garteha Faktura_15511, Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler P-plads og sognehuset

9 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
Ansøgningen blev godkendt.
anlægsmidler ifbm reparationsarbejde på sognehus
Karlslunde Strandsogns MR søger om frigivelse af
616.193,35 kr. i forbindelse med afslutning af
reparationsarbejder på sognehuset for så vidt angår
fugning og tagudluftning. Der er medsendt
ansøgningsskema, kopi af betalte fakturaer samt
redegørelse for udgifterne til tagudluftning, som ikke
oprindeligt var med i ansøgningen. Menighedsrådet
har tidligere oplyst, at der er opsparet ca. 1,4 mio. kr.
til udbedringer. Der var oprindeligt søgt om tilladelse
til igangsætning for 536.867,50 kr.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Ansøgning - Fugning af sognehuset - Karlslunde
Strandsogn (2018 - 32925)
Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Reparations
arbejde sognehus, Bøgh&Helstrup_6675,
DanskSkimmel_skadedyrsservice faktura 40158, John
Jensen Faktura 1015504, John Jensen aconto
tagvent. Faktura 1013691 (2), Murbo fak-4014
Karlslunde Strandkirke, Murbo aftaleseddel
tagudluftning IMG_0001, John Jensen tagventilation
Faktura 1015487, Murbo fak-4025 Karlslunde
Strandkirke, Murbo fak-4041 Karlslunde Strandkirke,
Murbo fak-4063 Karlslunde Strandkirke, PU
orientering udgifter tagudluftning, Roskilde
fugeteknik Faktura_21378 (1)

10 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler samt ansøgning om 5%-midler vedr.
stråtag på Gl. Skole
Hundige-Kildebrønde menighedsråd søger om
frigivelse af 339.129,08 kr. i forbindelse med
afslutning af projekt "Stråtag på Gl. Skole". Der er
medsendt ansøgningsskema, kopi af betalt faktura,
kontoudtog samt ansøgning om 90.683,42 kr. af 5%midler i Greve kommune. Menighedsrådet oplyser, at
man ikke har mulighed for selv at dække
underskuddet, da der er et driftsrammeunderskud på

Anne Bredsdorff orienterede om baggrunden for
ansøgningen. PU kan ikke godkende ansøgning om
5%-midler, men godkender istedet at beløbet
tildeles fra aktivitets- og anlægspuljen i Greve
kommune. Anne Bredsdorff og Kai Nielsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.

525.976,14 pr. 30. september.

Indstilles til godkendelse. Status på 5%-midler i
Greve kommune pr. 16. oktober: 871.135,46 kr.
Sager:
Ansøgning - Stråtækning på Gl. Skole - HundigeKildebrønde MR (2018 - 7260)
Bilag:
5% midler stråtag, frigivelse af anlægsmidler til
stråtag

11 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler samt ansøgning om 5%-midler ifbm
klokketårn i Hundige Kirke

Anne Bredsdorff orienterede om ansøgningen.
Ansøgningen godkendes. Anne Bredsdorff og Kai
Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hundige-Kildebrønde menighedsråd søger om
frigivelse af 429.766,83 kr. i forbindelse med
afslutning af renovering af klokketårn i Hundige
Kirke. Der er medsendt kopi af betalte fakturaer,
kontoudtog og ansøgningsskema. Menighedsrådet
søger tillige om 109.396,61 kr. fra 5%-midlerne i
Greve kommune, da renoveringen blev dyrere end
forventet. Provstiudvalget har tidligere givet tilsagn
om 5%-midler op til 82.000 kr. til renoveringen. Der
er overført 29.766,83 kr. fra ventilationsprojektet,
hvor der var forudsat overført 56.556,25 kr. jf. PUs
brev af 23. august 2018.

Indstilles til godkendelse. Status på 5%-midler i
Greve kommune pr. 16. oktober 2018: 871.135,46
kr.
Sager:
Kirke - Renovering af klokketårn i Hundige Kirke Hundige-Kildebrønde sogn (2018 - 19910)
Bilag:
5% midler klokketårn, frigivelse af anlægsmidler til
klokketårn

12 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm ventilationsanlæg i Hundige
Kirke
Hundige-Kildebrønde menighedsråd søger om

Anne Bredsdorff orienterede om ansøgningen.
Ansøgningen godkendes. Anne Bredsdorff og Kai
Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

frigivelse af 210.233,17 kr. i anlægsrammen i
forbindelse med afslutning af projekt vedr. nyt
ventilationsanlæg i Hundige Kirke. Der var afsat i alt
240.000 kr. til projektet. Der er medsendt kopi af
betalte fakturaer, ansøgningsskema samt
kontoudtog og oplyst, at det overskydende beløb på
29.766,83 kr. overføres til klokketårnsprojektet jf. tidligere godkendelse fra PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Kirke - Renovering af ventilationsanlæg iHundige
Kirke - Hundige-Kildebrønde Sogn (2018 - 16329)
Bilag:
15.10 ventilationsanlæg15.10 ventilationsanlæg

13 - Behandling - Pristalsregulering af GIAS takster
for 2019

Taksterne for 2019 blev godkendt.

GIAS-takster for 2019 til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
GIAS - Pristalsregulering 2019 - Greve-Solrød Provsti
(2018 - 27728)
Bilag:
Pristalsregulering af GIAS takster for 2019, Ydelse- og
prisoversigt - 2019 GIAS

14 - Behandling - Syn 2018 - Karlslunde Strandsogn
Synsrapporter fra Karlslunde Strandsogn til
godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Syn 2018 - Karlslunde Strandsogn (2018 - 31224)
Bilag:
Synsforretning, kirke 2018, Synsudskrift for

Synsrapporterne blev godkendt under forudsætning
af økonomisk dækning.

præstebolig Mariannevej 10, Synsudskrift for
præstebolig Radulfsvej 10

15 - Behandling - Syn 2018 - Mosede sogn

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
økonomisk dækning.

Synsrapport fra Mosede sogn til godkendelse af PU.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Syn 2018 - Mosede Sogn (2018 - 30306)
Bilag:
Godkendt besigtigelse af d. 17. maj 2018 Mosede
Kirke

16 - Behandling - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Arne Nielsen orienterede om status på udvidelsen af
kirkegården. MR holder møde den 30. oktober 2018
Karlslunde menighedsråd søger PU om godkendelse med Greve Kommune. MRs forslag om nye kiste- og
af forslag til udvidelse af Karlslunde Kirkegård - Syd. urnegravpladser blev godkendt.
Der er medsendt bilag over nye kistegravpladser
samt urnegravpladser. Forslaget er godkendt af
menighedsrådet den 27. september.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Bilag:
Forslag til ændring af kirkegård-syd Karlslunde,
Kalslunde_nyt gravkort_sep_2018 (002), Forslag til
blomster urnegrave_reduc (002), Fwd Brev fra
Karlslunde menighedsråd vedr. ny kirkegård, 102810-01 Brev til Greve Kommune Plan afdeling

17 - Behandling - Ønske om abonnement på
Kirke.dk
Der er forslag fra PU-medlem Mogens Slot
Nielsen om, at PU tegner abonnement på Kirke.dk
- et nyt medie på nettet fra Kristeligt Dagblad.

Indstilles til afslag - PU-medlemmer har i forvejen

Mogens Slot Nielsen orienterede om baggrunden
for ansøgningen. Ansøgningen blev afslået.

fuldt abonnement på Kristeligt Dagblad, herunder
også til netnyhederne.
Sager:
Abonnement - Kirke.dk - Greve-Solrød Provstiudvalg
(2018 - 30826)
Bilag:
Re SV Abonnement på Kirke.dk

18 - Behandling - PU-mødedatoer 2019
Forslag til PU-mødedatoer i 2019.

Møderækken blev godkendt. Dog ændres den 8. maj
til den 9. maj. Budgetsamråd holdes over 2 dage.
Mødeplanen lægges på DAP og hjemmesiden.

Indstilles til godkendelse.
Sager:
PU - Mødedatoer 2019 - Greve-Solrød Provsti (2018 32236)
Bilag:
Forslag til mødedatoer i 2019

19 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler ifbm
malerarbejder i Jersie-Kirke Skensved sogn

Taget til orientering.

Provstisekretær har frigivet det ansøgte beløb kr.
58.000 kr. den 16. oktober 2018. Det overskydende
beløb på 545,50 kr. overflyttes til driftsrammen.
Sager:
Ansøgning - tilladelse til igangsætning af
malerarbejder - Jersie-Kirke Skensved MR (2018 8167)
Bilag:
Scan0537, Intet emne

20 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler ifbm
Lovsangsområde i Karlslunde Strandkirke
Provstisekretær har frigivet 400.000 kr. af
anlægsrammen den 16.oktober 2018 og givet
tilladelse til, at det resterende beløb på 10.057,80 kr.
betales af driftsmidler.
Sager:
Ansøgning - Lovsangsområde i Karlslunde

Taget til orientering.

Strandkirke - Karlslunde Strandsogn (2018 - 14716)
Bilag:
Re: Til Lars Larsen, Karlslunde Strandsogns MR, vedr.
ansøgning om frigivelse af anlægsmidler vedr.
Lovsangsområdet i Karlslunde Strandkirke (STPR F2:
232667), Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Lovsangsområdet, Faktura_114358 Elklaver, 698-01
Faktura Mixer, 717-01 Faktura - Installation KarlslundeStrandkirke, AVDAN faktura 101057,
Solrød Snedker Faktura_17416, Murbo fak-4047
Karlslunde Strandkirke, Repleks 722-01 Faktura Installation

21 - Orientering - Månedsrapport fra Jersie-Kirke
Skensved MR

Taget til orientering.

Månedsrapport pr. 31. august fra Jersie-Kirke
Skensved til provstiudvalgets orientering.
Sager:
Rapportering - Jersie MR - Månedlig økonomirapport
(2018 - 8687)
Bilag:
Kvartalsrapport 31-8- 2018

22 - Orientering - Ny lokalplan for Karlstrup Landsby Arne Nielsen orienterede om status på salget af det
gamle sognehus.

Sager:
Salg - Salg af Karlstrup Sognehus i Karlstrup Landsby Karlstrup Sogn (2018 - 28432)
Bilag:
Lokalplan for Karlstrup Landsby, 2018.09.10 Endelig
vedtagelse af Tillæg til Lokalplan Karlstrup,
2018.09.10 Høringsnotat Karlstrup, 2018.09.10
Lokalplan 693.2 med tillæg nr. 1

23 - Orientering - Dækning af sætningskader på
præsteboligen Hundigevænget 11, Greve

Sager:
Forespørgsel - Dækning af sætningskader på
præsteboligen Hundigevænget 11 - HundigeKildebrønde Sogn (2018 - 27569)

Taget til orientering.

Bilag:
Forspørgsel vedr forsikring Hundigevænge 11
september 2018, Bilag til forsikringsenheden vedr.
Hundigevænge 11 september 2018, Rapport på
Hundige vænge 18 september 2018

24 - Orientering - Oplysninger om ændringer i
Taget til orientering.
revideret kirkegårdsvedtægt for Havdrup Kirkegård

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Ny kirkegårdsvedtægt til
godkendelse - Havdrup Sogn (2018 - 26993)
Bilag:
FraHavdrup MR vedr. godkendelse af revideret
kirkegårdsvedtægt for Havdrup Kirkegård (STPR F2
194770), Ændringer til vedtægt for Havdrup
Kirkegård

25 - Orientering - Tilstandsrapport for Tune Kirkes
kirketårn

Mogens Slot Nielsen orienterede om status på
sagen.

Sager:
Reparation - Murankre mv. på Tune Kirkes kirketårn Tune Sogn (2018 - 28783)
Bilag:
Tune Kirke Tilstandsrapport Tune Kirke Kirketårnet,
Notat 10-09-2018

26 - Orientering - Invitation til
provstiudvalgskonference den 3. november

Taget til orientering. Der er ingen fra PU, der
deltager ikke i konferencen.

Sager:
Provstiudvalgskonference - Greve-Solrød
Provstiudvalg - 3. november 2018 (2018 - 16775)
Bilag:
Invitation til provstiudvalgskonference den 3.
november

27 - Orientering - Stiftsrådets møde med

Taget til orientering.

provstiudvalgene i Roskilde Stift

Sager:
Invitation - Roskilde Stiftsråds møde med
provstiudvalgene 3. oktober 2018 - Greve-Solrød
Provsti (2018 - 27574)
Bilag:
Stiftsraad-PU-moede-slides-2018-10-03, Til-pustiftsraad-brev, Renskrift af input fra bordenemoede-2018-10-03

28 - Orientering - Yderligere information om Din
Tro-Min Tro

Taget til orientering.

Sager:
Ansøgning - Om midler til Din tro Min tro - GreveSolrød Provsti (2018 - 20924)
Bilag:
Sv Til Din Tro-Min Tro vedr. tilsagn om 10.000 kr.
(STPR F2 168669), dintromintroroskilde_folder_aug._2014, kirken-underviser-22017

29 - Eventuelt

PU spiser middag sammen den 28. november 2018
efter provstiudvalgsmødet.
Naima Simring orienterede om, at der nu kun er 9
medlemmer i Jersie-Kirke Skensved menighedsråd i
resten af menighedsrådsperioden.
Anne Bredsdorff foreslog emner til næste provstidag,
der afholdes den 2. februar 2019: Liturgi og
kommunikation.
Arne Nielsen forelagde ønske om, at provstiets
hjemmeside overgår til provstikontoret. Ønsket
sættes på som punkt på næste dagsorden.
Mogens Slot Nielsen orienterede om møde den 11.
oktober 2018 om migrantsamarbejde. Der er 4
provstier, der har tilmeldt sig samarbejdet,
heriblandt Greve-Solrød Provsti. Det årlige bidrag er
sat til 50.000 kr.
Anne Bredsdorff orienterede om valg til

menighedsrådet i Karlstrup sogn. Der var kommet
flere nye yngre medlemmer ind.

