
Referat
Lolland Vestre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. november 2020 - Lolland Vestre Provsti -
d. 10-11-2020 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Bjarne Abildtrup Madsen, Ellen Margrethe Bredal Nielsen, Arne Larsen, Marianne Krøll Møller,
Henrik Gade Jensen, Erik Brochmann

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2 - Behandling af revisionsprotokollat vedr. PUK
2019

Provstirevisors bemærkninger:
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse. 
 
Revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige
medlemmer af provstiudvalget.

Sager:
PUK 2019 Lolland Vestre Provsti (2018 - 33409)

Bilag:
Påtegning vedr. 2019, Revisionsprotokollat til
årsregnskab 2019

Revisionsprotokollat af den 13. oktober 2020 blev
gennemgået og taget til efterretning. Efterfølgende
underskrevet af formand og de øvrige
provstiudvalgsmedlemmer. 

3 - Behandling af revisionsprotokollat vedr. Birket

Provstirevisors bemærkninger:
 
16. Vi anbefaler, at skemaet "Styring af
anlægsaktiviteter" anvendes i den fremadrettede
regnskabsrapportering.
 
Menighedsrådet har på møde den 14. oktober 2020
behandlet revisionsprotokollatet:
 
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2019 blev

Provstiudvalget tog menighedsrådets bemærkning til
efterretning.



gennemgået og underskrevet. Bemærkning vedr.
anlægsskema blev taget til efterretning. 

4 - Behandling af revisionsprotokollat vedr.
Horslunde

Provstirevisors bemærkninger:
 
Ingen specifikke forhold.
 
Menighedsrådet har på møde den 29. oktober
behandlet revisionsprotokollatet:
 
Der er ingen bemærkninger fra revisoren til
regnskabet vedr. 2019. Revisionsprotokollatet er
underskrevet. 

Provstiudvalget tog revisionsprotokollatet til
efterretning. 
 

5 - Behandling af revisionsprotokollat vedr.
Søllested-Skovlænge-Gurreby

 
Provstirevisors bemærkninger:
 
Negative frie midler: 
15. Menighedsrådets frie midler er negative med
DKK 157.271. Den negative saldo bør udlignes, og vi
anbefaler, at der udarbejdes en plan herfor.
 
 
Lønninger:
16. Den modtagne oversigt fra E-indkomst
(lønindberetning til SKAT) med specifikation af
udbetalte lønninger pr. medarbejder er ikke
underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at
gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket
fejlagtig lønudbetaling.
 
 
 
Menighedsrådet har på møde den 19. oktober 2020
behandlet revisionsprotokollatet:
 
Revisionsprotokollatet af 13.10.2020 til
årsregnskabet for 2019 er dags dato behandlet og
taget til efterretning på menighedsrådsmødet. 
 
 
 
 

Provstiudvalget har noteret provstirevisors
bemærkninger og taget menighedsrådets
bemærkning til efterretning, idet udvalget går ud fra,
at revisor følger op på bemærkningerne
ved førstkommende revision. 



6 - Behandling af revisionsprotokollat vedr.
Utterslev-Herredskirke-Løjtofte

Provstirevisors bemærkninger:
 
Ingen specifikke forhold.
 
Menighedsrådet har på møde den 20. oktober 2020
behandlet revisionsprotokollatet:
 
Der var ingen anmærkninger til regnskabet.
Regnskabserklæring godkendt og underskrevet. 

Provstiudvalget tog revisionsprotokollatet til
efterretning. 

7 - Myndighedsprojekt - Indvendig kalkning i Ryde
Kirke

Rapport fra Nationalmuseet af 16. september 2020
vedr. indvendig kalkning og Rapport fra
Arkitektfirmaet Arp & Nielsen inkl. budget af oktober
2020 er modtaget til behandling i provstiudvalget.
 
Til orientering har provstiudvalget bevilget hhv.
kr. 500.000,00 (2. juni 2020) og
kr. 320.000,00 (11. august 2020)
kr. 210.000,00 (Kirke- og embedskapitaler)
kr. 180.000,00 (Menighedsrådets egenfinansiering)
 
kr. 1.210.000,00 (Disponibelt dd.) ud af arkitektens
økonomiske overslag på kr. 981.250,00 (inkl. moms).
 
Dvs. et overskud på kr. 228.750,00.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sager:
Projekt - Indvendig kalkning - Ryde - Lolland Vestre
Provsti (2020 - 16589)
Projekt - Indvendig kalkning - Ryde - Lolland Vestre
Provsti (2020 - 16589)

Bilag:
Kalkning Ryde Myndighedsmateriale, Ryde Kirke_
indvendig kalkning og_eller indvendig
istandsættelse_

På baggrund af arkitektens fremsendte rapport
vedrørende nyt projekt om indvendig kalkning af
Ryde Kirke godkendte provstiudvalget projektet og
fremsender dette til myndighedsbehandling. 



8 - Gennemgang af kirkekassernes 3. kvartal 2020

 

Sager:
2020 - Gennemgang af kirkekasserne - Lolland Vestre
Provsti (2020 - 13622)

Bilag:
Oversigt over 3. kvartal 2020, Provstiets
bemærkninger til 3. kvartalsrapporter 2020

Bemærkninger til de enkelte kirkekasser blev
gennemgået og taget til efterretning. 

9 - Bemærkninger om JS Danmark - Sankt Nikolai

 

Sager:
2020 - JS/Danmark - Interaktiv Brochure - Lolland
Vestre Provsti (2020 - 30032)

Bilag:
Henvendelse af 20.10.2020 fra Sankt Nikolai

Drøftet og taget til efterretning.  

10 - Status efter møde om Herredskirke Kirke

 

Sager:
Projekt - Tagomlægning - Herredskirke Kirke (2018 -
25513)

Bilag:
Aktdokument, Revideret notat fra møde 191020 i
Herredskirke Kirke

Der henvises til det reviderede notat, hvor et udsnit
på tagets nordside skal have nye lægter (ca. 8-10
m2), mens de øvrige tagflader vurderes at kunne
opnå en levetidsforlængelse, hvis de gennemgås i
forhold til knækkede tagsten, manglende
understygning og bindere.  
 
Provstiudvalget tager notatet til efterretning. 

11 - Næste møder

Der skal planlægges møder for 1. halvår af 2021, så
medbring gerne jeres kalender.
 
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 8. december 2020,
kl. 9.00 i Præstestræde 4, Nakskov. Provstirevisor
Martin Enderberg Lassen og Jens Peter Rasmussen
deltager i dette møde. 
 
 
 
 

Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 12. januar 2021,
kl. 17.00 (Nytårskur med efterfølgende spisning -
sted meddeles senere)
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 9. februar 2021, kl.
9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 9. marts 2021, kl.
9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Fælles Provstiudvalgsmøde - onsdag den 17. marts
2021, kl. 17.00, Stormarkskirken, Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 13. april 2021, kl.



9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 11. maj 2021, kl.
9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 8. juni 2021, kl.
9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 10. august 2021,
kl. 9.00 i Præstestræde 4, 4900 Nakskov
 
Offentligt budgetsamråd - onsdag den 18. august
2021, kl. 19.00, Stormarkskirken, Nakskov

12 - Oversigt over 5%-reservemidler og bevægelser
pr. 3. november 2020

 

Sager:
2020 - 5%-reservemidler - Lolland Vestre Provsti
(2020 - 23746)

Bilag:
5%-reservemidler pr. 3. november 2020, Bevægelser
på 5%-konti pr. 3. november 2020

Taget til efterretning. 
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Bjarne Abildtrup Madsen (Lolland Vestre
Provsti)

Ellen Margrethe Bredal Nielsen

Arne Larsen (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Marianne Krøll Møller (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Henrik Gade Jensen (HGJ@KM.DK) Erik Brochmann
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