
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
Sagsnr.2701

<::» PU møde 26. januar 2017. Kl. 10.00
Mødested: Skovridergården, Svingelsvej, Nakskov

Mødepunkt Beslutning

l Godkendelse af dagsorden
Der blev foretaget en årstalsændring i pkt. 5.

Godkendt.

2 Godkendelse af referat af 13. december 2016
Sag: Provstiudvalgsmøde tirsdag den 13. I Der blev foretaget en præcisering i pkt. 8.
december 2016 (2687)

Referat

Godkendt og underskrevet.

3 Godkendelse af TILLÆG til referat af 13.
december 2016
Sag: TILLÆG til dagsorden af 13. december
2016 (2697)

Referat

Der blev indsat et helt afsnit i pkt. 3.

Godkendt og underskrevet.

4
,/

Godkendelse af forpagtningskontrakt
Sag: Forpagtningskontrakt præstegårdsjord
2017-2020 (1551) - Horslunde Sogn

Afventer modtagelse af ny bankgaranti
gældende til 31. marts 2022 fra forpagter Stig
Jakobsen.

14/12-16: Kontrakt ikke godkendt inden
Ilaatttræden - afVenter materIale

Kopi af tilbud

<:»

•
Horslunde forpagtningskontrakt 2017-2020 til
godkendelse

Godkendt under forudsætning af, at der indkommer
en ny bankgaranti.
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Mødepunkt Beslutning

'-.../5
Godkendelse af forpagtningskontrakt
Sag: 2017: Forpagtning 2017-2021 (2581) -
Sandby Sogn

Afventer modtagelse af ny bankgaranti
gældende til 31. marts 2022 fra forpagter Arne
Pedersen

Sandby forpagtningskontrakt 2017-2021

Fra formand: Brev af30.12.16 - Sandby
forpagtnmg og hØjest bydende

Bankgaranti er modtaget og forpagtningskontrakten
blev godkendt.

6 Behandling af Revisionsprotokollat af
21.11.16 for PUK - regnskabsår 2016
Sag: 2016 PUK (2259)

l) Provstiudvalget har et større likvidt
indestående, indskydergarantien gælder ikke for
menighedsråd, hvorfor vi opfordrer til at tage
dette i betragtning ved placering af midler.

Revisionsarbejder har givet anledning til
følgende bemærkninger:

l) Vi har fulgt op på vores
revisionsbemærkninger fra de seneste
revisionsprotokoller, hvilket ikke har givet
anledning til yderligere bemærkninger.

2) Egenkapitalen primo stemmer ikke til
årsregnskab 2015. Vi har talt med
provsti sekretær herom.

3) Flere bilag godkendes af Jens Christian
Stenkjær pr. mail. Ifølge bilag til
regnskabsinstruks kan Jens Christian Stenkjær
ikke godkende. Vi opfordrer til, at bilag til
regnskabsinstruks rettes i overensstemmelse
hermed.

Revisionsprotokollat af 21.11.16 for PUK -
regnskabsår 2016

Godkendt og underskrevet.

7 Godkendelse af 4. kvartalsrapport vedr.
PUK 2016
Sag: 2016 PUK (2259)

<:» 4. kvartalsrapport PUK 2016

Godkendt og underskrevet.
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Mødepunkt Beslutning

,~8 Projekt godkendt af stiftet under bestemte
vilkår
Sag: 2015 Varmeanlæg i kirken (2209)-
Iltterslev-Herredskirke-Lejtofte Sogn

11/1-17: Projekt godkendt med vilkår +
udtalelser vedhæftet

Taget til efterretning.

9 Projekt godkendt af stiftet
Sag: 2016 Forslag til graverfaciliteter ved
Arninge Kirke (2624) - Arninge Sogn

16/1-17: Stiftets godkendelse af projekt med
udtalelser

14/10-16: Fra MR: Projektforslag til
gravertaclhteter

28/10-16: Fmd.'s ændring af øremærkning af
provenuet: skal også anvendes tIl etablermg af
graverlaclhteter

Taget til efterretning.

år tinglysning er på plads, skal menighedsrådet
overføre salgssummen fra Arninge præstegård til
stiftsmidleme, hvorefter de kan indsende en
ansøgning om brug af provenuet til betaling af nye
graverfaciliteter.

Provstiudvalget skal godkende ansøgningen om
brugen af provenuet.

10 Orientering om det afsluttende
byggeregnskab
Sag: Nyt tag på Gurreby Kirke (1423) -
Gurreby Sogn

3/10-16: Arkitektens svar på MR's brev af
samme dato

Afsluttende byggeregnskab for Gurreby Kirke
med bIlag

Taget til efterretning.

11 Gennemgang af provstiets S%-reservemidler
i2017 I Gennemgået.
Sag: Oversigt over reservemidler i Lolland
Vestre Provsti (2070)

Oversigt over 5%-reservemidler pr. 17. januar
201'1

Referat,26-0 1-2017 Side: 3



Mødepunkt Beslutning

12 Præsteskifte i Søllested-Skovlænge-Gurreby
Pastorat. I Ansøgning godkendt.
Sag: Præsteskifte i Søllested-Skovlænge-
Gurreby Pastorat (2722) - Søllested-
Skovlænge-Gurreby Sogn

Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
5%-reservemidler til dækning af udgifter i
forbindelse med sognepræstens fraflytning som
har resulteret i ekstraudgifter til rengøring,
indkøb af ny ovn samt yderligere rengøring
efter endt indvendigt malerarbejde.

Samlet ansøgte beløb er kr. 140.000,00 kr.

Præsteskifte i Søllested-Skovlænge-Gurreby
Pastorat.

13 Behandling af Høring - forslag til lov om
forsøg i folkekirken
Sag: Høringsbreve (1192) - Kirkeministeriet

1) at menighedsråd kan afprøve nye
organisationsformer, som bl.a. betyder, at de
kan skabe - den for dem hver især - rette
balance mellem de administrative og kirkelige
opgaver m.v.

2) en ekstern organisering af opgaver. Det kan
f.eks. være ved, at opgaver bliver udliciteret til
en ekstern leverandør, til et samarbejde med
andre menighedsråd eller ved, at opgaver,
kompetencer og finansiering flyttes fra
menighedsrådet til en anden kirkelig
myndighed, f.eks. provstiudvalget.

Høringsfristen er fredag den 27. januar 2017,
kl. 9.00

13/12-16: Høring - forslag til lov om forsøg i
folkekirken

Drøftet.

Provstiudvalget besluttede ikke at indsende et
høringssvar til Kirkeministeriet.

Punktet ønskes drøftet med Maribo
Domprovstiudvalg på mødet den 21. marts 2017.

14 Forespørgsel om provstiudvalgets betaling af
kursusmateriale

Til kurset "Den lille Gudstjeneste" ved
Christina Rygaard Kristiansen skal der bruges
en undervisningsbog "Gudstjenestens
kerneværdier" skrevet af Martin Modeus.

Bogen koster ca. 300 kr. og sidste år betalte
stiftet Modeus bog til alle deltagere - hvis
provstiet i år vil påtage sig en sådan udgift er
der tale om 1.800 kr., idet der er 8 deltagere
hvoraf 2 selv har betalt for bogen.

Udgiften til bogen "Gudstjenestens kerneværdier"
brugt på kurset ligger hos det enkelte
menighedsråd.

Generelt skal udgifter af denne karakter betales af
menighedsrådet.
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Mødepunkt Beslutning

'---' 15 Ønske om kursus i "Den svære samtale" til
gravere
Sag: Kursus "Den svære samtale" for gravere
(2723)

Som opfølgning på erfagruppemøde for
formænd er der ønske om at gravere rar tilbudt
et kursus i at håndtere besøgende i stor sorg.

Der er kontakt til forskellige psykologer som
tilbyder 3-4 timers kursus til en pris på 8-
10.000 kr. + kørsel og forplejning til underviser
og kursister.

Efterfølgende er der fra L0P indkommet en
invitation fra et lignende kursus holdt i 2015 af
tidligere sognepræst ved Sundkirken, Dan K.
Månsson. Udgiften dertil var ialt 3.118,40 kr.

Provsterne har ligeledes punktet med på
dagsorden til deres interne provstemøde den 7.
februar 2017.

Invitation fra 2015 ved tid!. sognepræst Dan K.
Månsson

Faktura Sjaelesorg.dk

Provsti udvalget vil gerne fremme spørgsmålet og
tilbyde kursus i "Den svære samtale".

Der arbejdes videre med at få tidl. sognepræst ved
Sundkirken Dan K. Månnson til at stå for kurset.

16 Ansøgning om frigivelse af spærret konto
Sag: Ansøgning vedrørende frigivelse af
spærret konto (2730) - Gloslunde Sogn

ansøgning ang. kalkningskonto Gloslunde
pastorat

Godkendt under forudsætning af, at provstiudvalget
fortsat skal have tilsendt dokumentation for
hævning(er) på kontoen som led i udvalgets tilsyn
med de kirkelige kasser.

Kontoens navn foreslås i regnskabet ændret til:
"Kalkning og vedligehold af kirker, kirkemure og
klokketårn"

17 Punkter til Fællesmødet med Maribo
Domprovsti den 21. marts 2017, kl. 13.30

1) Metalumer og jemkister

2) Fælles regnskabskontor

3) Forslag til forsøg i folkekirken

4) Nytårskur for menighedsråd i domprovstiet

5) Vejledende honorar til
menighedsrådsmedlemmer

Referat,26-01-2017 Side: 5



Mødepunkt Beslutning

-- 18 Næste møde(r)

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde +

Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo
Domprovsti

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde
<::

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

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. april 2017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus

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

Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 10.00 i
Stormarkskirkens Sognehus

19 Eventuelt
Intet.

-:»

'-J

Referat,26-0 1-20 17 Side: 6



Orientering

_ 20 Menighedsrådets behandling af
provstiudvalgets bemærkning I Godkendt, jf. dette referats pkt. 10.
Sag: 2015 Kvartalsrapporter og budget (2105)
- Sellested-Skovlænge-Gurreby Sogn

Menighedsrådet har i brev af 18. januar 201 7
vedr. det endelig byggeregnskab for
tagomlægning på Gurreby Kirke (vores j.nr.
1423 - se pkt. lige ovenfor) ligeledes besvaret
provstiudvalgets bemærkning.

Menighedsrådet anfører til protokollatets pkt. 1:

"Ovenstående byggeregnskab med de ekstra
arbejder, der også var med i ansøgningen og
godkendelsen om stiftslånet, stort kr. 2.000.000,
- vil efter min bedste overbevisning opfylde
Revisionsprotokollatet af 27/S 2016 - punkt 1 -
og tillige Lolland Vestre Provstiudvalgs
bemærkning fra udvalgsmødet den 22.
november 2016.

Tidsfristen for dokumentationen iflg. sarnrne
udvalgsmøde, inden den 1. februar 2017, er
hermed også overholdt.

Jeg håber derfor, at provstiudvalget kan
godkende det samlede byggeregnskab, som jeg
også formoder vil afklare revisors evt.
bemærkninger i forbindelse med
regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2016"

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 22. november
2016

21 Menighedsrådets behandling af
provstiudvalgets bemærkning
Sag: 2015 Kvartalsrapport og budget (2101)-
Sankt Nikolai Sogn

"Driftsrammen er overskredet", hertil svarer
menighedsrådet:

Menighedsrådet har gennemgået de forskellige
konti og konstaterede uforudsete udgifter til
bygningsvedligeholdelse.

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 22. november
2016(22-11-2016)

--./ 211-17: MR' s fornyede behandling af
revIsIonsprotokollat

Godkendt.
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Orientering

'~22 Drøftelse af vedtægt for Kirkegårdsudvalget
ved Nakskov Kirkegårde

Ole Marqweis har anmodet om at få forelagt en
sag om problematikken omkring stemmeflertal
i sager som vedr. Kirkegårdsudvalget på
Nakskov Kirkegårde.

Ifølge vedtægten for Kirkegårdsudvalget på
akskov Kirkegårde træffes beslutninger ved

almindelig stemmeflertal, hvilket synes at give
et udfald til fordel for Sankt Nikolai eftersom
de har 12 stemmer/medlemmer og Stormark har
"kun" 8.

Der vil tilgå provstiudvalget materialelkopi af
vedtægt inden mødet.

Provstiudvalget er af den holdning, at de 2
menighedsråd indbyrdes må finde en løsning.

23 Orientering om regning for aflevering af
arkivalier i 2012
Sag: 2017 Aflevering af arkivalier (2713) -
Kirkeministeriet

Maribo Domprovsti anmoder om overførsel på
Lolland Vestre Provstis andel af samlet regning
fra Kirkeministeriet i forbindelse med
aflevering af arkivalier til Statens Arkiver i
2012 på kr. 13.681,32.

LVP's andel udgør derfor kr. 6.840,66.

Orientering om regning for aflevering af
arkivalIer l 20 I2

Regning til Statens arkiver på kr. 6.840,66

Taget til efterretning.

24 Drøftelse af honorarsatser i
menighedsrådene ( \~ IS)
Provstiudvalget må forvente at modtage
ansøgninger om forhøjelse af honorarer til
menighedsrådsmedlemmerne.

Hvilke kriterier kan/skal udløse at ansøgning
bliver godkendt med højere honorarer?

Genoptages på et senere tidspunkt og sættes på som
punkt på det Fælles Provstiudvalgsmøde med
Maribo Domprovsti den 21. marts 2017.

Mødet blev hævet kl. 12.45
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Underskrifter vedr. møde d. 26-01-2017

'-'

Biame AbildtrHfl Mfleb~en
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Bjame!AbildtruP Madsen
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