
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 27. november 2019 - d. 27-11-2019 kl.
17:00 til 19:50

Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Naima Simring, Mogens Slot Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen,
Kjeld-Ole Nielsen Munk, Kai Nielsen

Kai Nielsen ikke mødt. 

Mødepunkt Referat

1 - Behandling - Årsregnskab 2018 - MR

Jersie-Kirke Skensved MR har behandlet
revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2018.
 
 
Indstilling: Godkendes under forudsætning af, at
MR forholder sig til revisionens bemærkninger 

Sager:
Regnskab 2018 - Samtlige MR - Greve-Solrød Provsti
(2019 - 31935)

Bilag:
Aktdokument

Regnskab 2018 for Jersie-Kirke Skensved kirkekasse
blev godkendt under forudsætning af, at MR
forholder sig til revisionens bemærkninger. 

2 - Behandling - Budget 2020 og de kommende
budgetår

Solrød Kommune har fremsendt opdaterede
oplysninger vedr. det kommende års budgettal og
efterfølgende budgetår. Der forventes større
udgifter til tilbagebetaling af ligning ifbm
kommunens selvbudgettering for årene 2017 og
frem.
 
 
 
Indstilling: Ingen 

Sager:
Budget 2020 - Samtlige MR - Greve-Solrød Provsti
(2019 - 1578)
Budget 2020 - Samtlige MR - Greve-Solrød Provsti
(2019 - 1578)

I forhold til Greve sogns budget 2020 godkender PU,
at de 100 t.kr., der er afsat i anlægsrammen til
udvidelsen af Johanneskirken, i stedet bruges til
betaling af bygherrerådgiver. Gangbroen, der
nævnes i Greves sogns budget 2020, betales i stedet
af driftsmidlerne i 2019.
PU tager Solrød kommunes orientering om de
kommende års ligninger til efterretning.



Bilag:
Solrød Kommune, kirkeskat 2020 og følgende år,
Kopi af kirke_2017reg_til_skat, Aktdokument

3 - Behandling - Samarbejdsvedtægt vedr.
folkekirkeligt arbejde blandt migranter

Samarbejdsvedtægten vedr. folkekirkeligt arbejde
blandt migranter skal godkendes af provstiudvalget,
således at den kan fremsendes, via Vor Frue-
Vesterbro Provsti, til KM til endelig godkendelse. PU
har valgt menighedsrådsmedlem Mogens Slot
Nielsen, Tune MR, som medlem til
repræsentantskabet.
 
 
 
Indstilling: Samarbejdsvedtægten godkendes 

Sager:
Samarbejde - Greve-Solrød Provsti - Folkekirkens
mellemkirkelige Råd - Provstisamarbejde om
migranter og folkekirken (2018 - 7275)

Bilag:
Orientering om status på provstisamarbejde om
folkekirkeligt arbejde blandt migranter, Vedtægt for
provstisamarbejde om migranter og folkekirken -
vedtaget 2018.10.11 Opdateret 031019, Naser
Rezaeih - Fællesskab på farsi giver nye medlemmer
til folkekirken....

Samarbejdsvedtægten godkendes.  

4 - Behandling - Kvartalsrapporter 3. kvt. 2019 - MR

Kvartalsrapporter for 3. kvt. 2019 til godkendelse af
PU.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 

Sager:
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)

Kvartalsrapporterne blev godkendt.



Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 3. kvt.
2019 (2019 - 34082)

Bilag:
KST_Q3_231019, 3 kvartal, KLU_Q3_051119,
Kvartalsrapport 2019 3. kv. Greve, img-
191108113017, 3.Q regnskab, Kvartalsrapport Tune
3.kv. 2019, Kvartalsrapport_Q3_2019, Foreløbig
oversigt over driftsresultater - 3. kvt. 2019 - MR,
Hundige - Kildebrønde Sogn 3. kvartalsrapport,
Kvartal 3, bemærkninger 3 kvt

5 - Behandling - Ansøgning om godkendelse af
honorarer til valgte MR-poster

Karlstrup MR søger om godkendelse af honorarer til
valgte MR-poster for 2020.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 

Sager:
Honorar - Karlstrup Sogn - Ansøgning om
godkendelse af honorarsatser til valgte MR-poster
for 2020 (2019 - 35756)

Bilag:
Honorarer 2020

Ansøgningen blev godkendt. 

6 - Behandling - Frigivelse ifbm afslutning af formål
"Maling af værksted og kapel" i Kr. Skensved

Jersie-Kirke Skensved MR har søgt om frigivelse af
23.187,50 kr. ifbm afslutning af formål "Maling af
værksted og kapel" i Kr. Skensved. Der er afsat
40.000 kr. til formålet i anlægsrammen.
Menighedsrådet ønsker, at det overskydende beløb
på 16.812,50 kr. overføres til driftsmidlerne.

Naima Simring forlod lokalet og deltog ikke i
behandlingen af punktet. PU godkender indstillingen
og beløbet på 16.812,50 kr. skal returneres til
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.
Naima Simring kom ind kl. 18.42 og fik oplæst
beslutningen.  



Provstisekretær har den 19. november frigivet
23.187,50 kr. af anlægsrammen, da der er fremsendt
ansøgningsskema samt kopi af betalt faktura.
 
 
Status på aktivitets- og anlægspuljen i Solrød
kommune pr. 18. november 2019: 415.367,76 kr.
 
 
Indstilling: Det overskydende beløb skal overføres
til aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune

Sager:
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Maling af værksted og
kapel" i Kr. Skensved (2019 - 36003)
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Maling af værksted og
kapel" i Kr. Skensved (2019 - 36003)

Bilag:
Ansøning om frigivelse af
anlægsmidler.Kr.Sk.værksted,kapel, ansøning om
frigivelse af anlægsmidler

7 - Behandling - Frigivelse ifbm afslutning af formål
"Udvendig maling af vinduer Krogstræde +
tagudhæng"

Jersie-Kirke Skensved MR har søgt om frigivelse af
11.437,50 kr. ifbm afslutning af formål "Udvendig
maling af vinduer Krogstræde + tagudhæng". Der er
afsat 40.000 kr. i anlægsrammen til formålet.
Menighedsrådet ønsker, at det overskydende beløb
på 28.562,50 kr. overføres til driftsmidlerne.
Provstisekretær har den 19. november frigivet
11.437,50 kr. af anlægsrammen, da der er fremsendt
ansøgningsskema samt kopi af betalt faktura, jf.
provstiudvalgets vejledning.
 
 
Status på aktivitets- og anlægspuljen i Solrød
kommune pr. 18. november 2019: 415.367,76 kr.
 
 
Indstilling: Det overskydende beløb skal overføres
til aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune

Sager:
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Udvendig maling af
vinduer Krogstræde 1 samt tagudhæng" (2019 -

Naima Simring forlod lokalet og deltog ikke i
behandlingen af punktet. PU godkender indstillingen
og beløbet på 28.562,50 kr. skal returneres til
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.
Naima Simring kom ind kl. 18.43 og fik oplæst
beslutningen.  
 



35978)
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Udvendig maling af
vinduer Krogstræde 1 samt tagudhæng" (2019 -
35978)

Bilag:
Ansøning om frigivelse af
anlægsmidler.Kr.Sk.skolestue, ansøning om frigivelse
af anlægsmidler

8 - Behandling - Provstiets hjemmeside provstiet.dk

Provstikontoret har fået en henvendelse fra
sognepræst Leif Ellerbek, Solrød sogn, vedr.
provstiets hjemmeside, som jf. medsendte, ophører
fra udgangen af februar 2020. PU skal tage stilling til,
om hjemmesiden skal fortsætte med ny udbyder og i
hvilken form. Eller om man skal bruge provsti.dk,
som er gratis. Provstisekretær har mulighed for at
redigere oplysningerne på provsti.dk.
 
 
 
Indstilling: Ingen 

Sager:
Kommunikation - Greve-Solrød Provsti - Provstiets
hjemmeside www.provstiet.dk (2019 - 35583)

Bilag:
SV Provstiets hjemmeside

PU beslutter, at provstiet.dk lukkes ned pr. 1. januar
2020, og der henvises i stedet til provsti.dk og de
respektive kirkers egne hjemmesider.

9 - Behandling - Statusrapport over udvendig stand
af Kildebrønde Kirke

Hundige-Kildebrønde MR har fremsendt
statusrapport over den udvendige stand af
Kildebrønde Kirke. Rapporten skal videresendes til
stiftets videre behandling. Der er ikke oplyst
forventet økonomi vedr. udbedringerne.
 
 
 
Indstilling: Videresendes til stiftet 

Sager:
Kirke - Hundige-Kildebrønde Sogn - Udvendig stand
af Kildebrønde Kirke (2019 - 34812)

Bilag:

PU videresender statusrapporten til stiftets videre
behandling.  



vedligeholdelse ag Kildebrønde kirke., Rapport over
Kildebrønde kirke udvendig

10 - Orientering - Årsregnskab 2018 - PUK

Stiftet har behandlet og godkendt
provstiudvalgskassens regnskab 2018 dog med
bemærkning om, at gavebeløb bør tilpasses det af
revisionen anførte niveau.  
 
 
 

Sager:
Regnskab 2018 - PUK - Greve-Solrød Provsti (2019 -
2744)

Bilag:
Stiftets godkendelse af regnskab 2018 for PUK

Taget til efterretning. 

11 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler ifbm
"Malerarbejder i graverbolig"

Jersie-Kirke Skensved MR har søg om frigivelse af
59.000 kr. (korrekt beløb er 58.750 kr.) ifbm
afslutning af afslutning af formål "Malerarbejder i
graverbolig". Der er afsat 58.750 kr. i anlægsrammen
til formålet (overført fra andet formål), og der er
fremsendt ansøgningsskema samt kopi af betalt
faktura. Menighedsrådet oplyser, at merudgiften på
14.375 kr. betales af driftsmidlerne.
 
Provstisekretær har den 19. november frigivet
58.750 kr. af anlægsrammen samt godkendt, at det
overskydende beløb på 14.375 betales af
driftsmidlerne, jf. provstiudvalgets vejledning.

Sager:
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Malerarbejder i
graverbolig" (2019 - 35964)
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Malerarbejder i
graverbolig" (2019 - 35964)

Bilag:
Ansøning om frigivelse af anlægsmidler.Graverbolig
Jersie, ansøning om frigivelse af anlægsmidler

Taget til efterretning.

12 - Orientering - Deludbetaling af 26.275 kr. fra Taget til efterretning.



aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune

Karlslunde MR har bedt om at få udbetalt 26.275 kr.
ifbm fælles annoncering i Sydkysten for flere sogne i
Greve kommune. Der er bevilget 61.750 kr. fra
aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune til
formålet. Beløbet på 26.275 kr. er udbetalt den 12.
november 2019. 

Sager:
Puljemidler - Karlslunde Sogn - Ansøgning om
udbetaling af 26.275 kr. fra aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune vedr.
fællesannoncering i Sydkysten (2019 - 35191)
Puljemidler - Karlslunde Sogn - Ansøgning om
udbetaling af 26.275 kr. fra aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune vedr.
fællesannoncering i Sydkysten (2019 - 35191)

Bilag:
KLU_Annonce_101119, Ansøgning om overførsel af
beløb vedr. annoncering i Sydkysten

13 - Orientering - Igangsætning af formål
"Stolpehegn mod strandvejen"

Karlslunde Strandsogns MR har søgt om tilladelse til
at igangsætte formål "Stolpehegn mod strandvejen".
Der er afsat 100 t.kr. i anlægsrammen, og der er
medsendt ansøgningsskema samt 2 indhentede
tilbud. MR har oplyst valg af tilbud, og
provstisekretær har, jf. PUs vejledning, givet
tilladelse til igangsætning den 11. november 2019.  

Sager:
Igangsætning - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning
vedr. formål "Stolpehegn mod strandvejen" (2019 -
35112)
Igangsætning - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning
vedr. formål "Stolpehegn mod strandvejen" (2019 -
35112)

Bilag:
Gartha hegn kirke, Greendays 2019088 Strandkirken
hegn (3), Ansøgning om igangsættelse af projekt (1),
Ansøgning om igangsættelse af anlæg

Taget til efterretning.

14 - Orientering - Igangsætning/frigivelse vedr.
formål "Ny varebil til Solrød Annekskirkegård"

Solrød MR har søgt om frigivelse af 150.000 kr. afsat

Arne Nielsen orienterede om indkøbet. MR sender
en ansøgning om tilladelse til at betale delmomsen,
som andrager 24.871,14 kr., af driftsmidlerne.



i anlægsrammen til indkøb af ny varebil til
Annekskirkegården i Solrød. Der har ikke været søgt
om igangsættelse. Der er medsendt
ansøgningsskema om frigivelse samt kopi af
indhentede tilbud. Den samlede udgift udgør
141.000 kr., og de resterende 9.000 kr. ønskes
overført til driftsrammen.
 
Provstisekretær har 12. november 2019 frigivet
beløbet og givet tilladelse til, at restbeløbet
overføres til driftsrammen, og bedt MR fremadrettet
om at søge om igangsætning inden formålet
igangsættes.  

Sager:
Frigivelse/Igangsætning - Solrød Sogn - Indkøb af
varebil til Annekskirkegården (2019 - 34806)
Frigivelse/Igangsætning - Solrød Sogn - Indkøb af
varebil til Annekskirkegården (2019 - 34806)
Frigivelse/Igangsætning - Solrød Sogn - Indkøb af
varebil til Annekskirkegården (2019 - 34806)
Frigivelse/Igangsætning - Solrød Sogn - Indkøb af
varebil til Annekskirkegården (2019 - 34806)

Bilag:
Slutseddel, Anlæg 2019, Anlæg Solrød sogn, Anlæg

15 - Orientering - Udbetaling af 5%-midler ifbm
radonsug i Havdrup præstegård

Havdrup MR har søgt om at få udbetalt i alt
62.601,75 kr. af 5%-midlerne i Solrød kommune ifbm
radonrenovering i Havdrup præstegård. PU har
tidligere besluttet, at udgifter ifbm radonrenovering
i præsteboligerne skal betales af 5%-midlerne i de
respektive kommuner. Provstisekretær har udbetalt
beløbet af 2 omgange den 24. oktober og den 28.
oktober.

Sager:
5%-midler - Greve-Solrød Provsti - Radonrenovering i
tjenesteboliger - Solrød kommune (2018 - 13366)
5%-midler - Greve-Solrød Provsti - Radonrenovering i
tjenesteboliger - Solrød kommune (2018 - 13366)

Bilag:
Havdrup. Radon i præstegård, img-191024152550,
Udgifter til radonsug, img-191028134001

Taget til efterretning.

16 - Orientering - Frigivelse af 53.657,45 kr. ifbm
afslutning af formål "Indkøb af nyt IT"

Taget til efterretning.
 



Hundige-Kildebrønde MR har fremsendt ansøgning
om frigivelse af anlægsmidler ifbm afslutning af
formål "Indkøb af nyt IT". Der var afsat 100.000 kr. i
anlægsrammen til formålet. Provstisekretær har
frigivet det forbrugte beløb på 53.657,45 kr. den 8.
november 2019, og det overskydende beløb
på 46.342,55 kr. er efterfølgende returneret til
aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune, jf. PUs
beslutning.

Sager:
Frigivelse - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Indkøb af nyt IT" (2019 -
34948)
Frigivelse - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Indkøb af nyt IT" (2019 -
34948)

Bilag:
Slut regnskab til Greve-Solrød Provsti IT anskaffelser
2019, Slut afregning tilbagebetaling af ikke brugte
midler

17 - Orientering - Frigivelse af 235.663,56 kr. ifbm
afslutning af formål "Indkøb af nyt materiel til
Kildebrønde Kirkegård"

Hundige-Kildebrønde MR har fremsendt ansøgning
om frigivelse af anlægsmidler ifbm afslutning af
formål "Indkøb af materiel til Kildebrønde
Kirkegård". Der var afsat 260.000 kr. i
anlægsrammen til formålet. Provstisekretær har
frigivet det forbrugte beløb på 235.663,56 kr. den 8.
november 2019, og det overskydende beløb
på 24.336,44 kr. er efterfølgende returneret til
aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune, jf. PUs
beslutning.
 

Sager:
Frigivelse - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Indkøb af nyt materiel til
Kildebrønde kirkegård" (2019 - 34954)
Frigivelse - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Indkøb af nyt materiel til
Kildebrønde kirkegård" (2019 - 34954)

Bilag:
Slut regnskab til Greve-Solrød Provsti Maskinkøb
2019, Slut afregning tilbagebetaling af ikke brugte
midler

Taget til efterretning.
 



18 - Orientering - Frigivelse af 77.650 kr. ifbm "Ny
række urnegrave på Kirkegård Syd" i Karlslunde

Karlslunde MR har søgt om frigivelse af 77.650 kr.
ifbm afslutning af formål "Ny række urnegrave på
Kirkegård Syd" i Karlslunde. Beløbet tages af de
opsparede midler til udvidelsen af kirkegård,
jf. tilladelse fra PU.
Provstisekretær har frigivet beløbet den 1.
november 2019.
 

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Sogn - 77.650 kr. til ny række
urnegrave på Kirkegård Syd Karlslunde (2019 -
34198)
Frigivelse - Karlslunde Sogn - 77.650 kr. til ny række
urnegrave på Kirkegård Syd Karlslunde (2019 -
34198)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af beløb til anlæg på
Kirkegård Syd Karlslunde, 31.10.2019 Ansøgning om
frigivelse af beløb til ny række urnegrave, 31.10.2019
Faktura på udført arbejde vedr. ny række
urnegravsteder, Samlet oversigt over udgifter til
flere urnegravsteder i 2019, Alle bilag vedr. flere
urnegravsteder på Kirkegård Syd i 2019

Taget til efterretning.
 

19 - Orientering - Bispevisitatsen den 17. november
2019 i Solrød Strandkirke

 

Sager:
Bispevisitats - Solrød kommune november 2019 -
Greve-Solrød Provsti (2018 - 37764)

Bilag:
Efter Visitatsen, Notater fra Visitatsdagen

Der var enighed om, at det havde været en god dag
med et tætpakket program. Fakturaen til Kirkefondet
bliver betalt af aktivitets- og anlægspuljen i Solrød
kommune, jf. PUs mailbehandlet beslutning. Der
kommer også en regning for fortæring mv. fra Solrød
MR, der også dækkes af puljemidlerne. Der afholdes
evalueringsmøde i visitatsarbejdsgrupen den 13.
december 2019.
 

20 - Orientering - Status på udvidelsen af Karlslunde
Kirkegård

 

Sager:
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård -
Karlslunde sogn (2018 - 8630)

Arne Nielsen orienterede om status på udvidelsen af
kirkegården. Der forventes en afklaring på
lokalplansforslaget fra Greve Kommune i slutningen
af december 2019.



Bilag:
Fwd Kommentering af fremsendt forslag til
baggrundsmateriale for lokalplan for Karlslunde
Kirkegård.,
253_2019_76364_Indsigelse_til_Forhøring_om_Kom
muneplantillæg_nr._

21 - Eventuelt

 

Arne Nielsen orienterede om en henvendelse fra
Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti ved
sognepræst Knud Erik
Braüner. Provstikontoret kontakter Knud Erik
Braüner for en ansøgning på projektets vegne.
 
Arne Nielsen orienterede om et punkt til næste PU-
møde vedr. en valgavis ifbm valg til MR i 2020. Arne
Nielsen tager kontakt til Solrød sogns PR-
medarbejder for at undersøge muligheder,
tidshorisont og økonomi ifbm udarbejdelsen af en
valgavis for provstiets sogne.
 
Naima Simring forespurgte til honorar til MRs
bygningskyndig.
 
Kjeld-Ole Nielsen Munk oplyste, at der den 12.
februar 2020 afholdes valgkursus i Johanneskirken.
 
Kjeld-Ole Nielsen Munk oplyste, at der afholdes 25-
års jubilæum den 16. april 2020 ligeledes i
Johanneskirken.  
 
 
 
Næste PU-møde afholdes den 15. januar 2020 kl.
9.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.
 
Mødet sluttede kl. 19.50.
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