
 

 

 

Budgetsamråd i Stege-Vordingborg Provsti den 30. august 2022 

Deltagere provstiudvalgsmedlemmer: 

Benny Hansen, Jytte Clausen, Jan Jørgensen, Karin Skovgård, Sonja Andersen, Jesper Blomgren, Finn Larsen, 
Helge Rørtoft-Madsen, Josie Jensen og Jesper Larsen Svendsen 

 

Deltagende menighedsrådsrepræsentanter:  

Allerslev: kasserer Søren Gammeljord  

Bogø: ikke repræsenteret 

Bårse-Beldringe: formand Uta Tønnesen, sognepræst Lars Foged og Josie Jensen 

Damsholte: formand Birgit Rasmussen    

Fanefjord: formand Charlotte Jensen   

Jungshoved: næstformand Lene Gurskov  

Kalvehave: formand John Thøfner og kasserer Kasper Jørgensen    

Kastrup: formand Birgith Larsen og Finn Larsen   

Keldby-Elmelunde: formand Peter Englev og kasserer Helle Jakobsen    

Køng-Svinø: formand Jørgen Toft og kasserer Kirsten Andersen    

Magleby-Borre: formand Ove Hansen   

Mern-Øster Egesborg: ikke repræsenteret   

Nyord: formand William Houmann   

Præstø: formand Kjeld Lorenzen og kasserer Niels Hagenau    

Skibinge: formand Peter Ole Sørensen, kasserer Jytte Clausen og Helge Rørtoft-Madsen   

Stege: formand Anne-Lise Nielsen og kasserer Jan Jørgensen    

Stensby: formand Sonja Andersen og næstformand Thomas Carlsen  

Sværdborg-Lundby: formand Peter Larsen   

Vordingborg: formand Ole Dyhr og kasserer Mimi Andersen  

Udby-Ørslev: formand Torben Christensen, kasserer Susanne Andersen og sognepræst Jesper Blomgren   

 

Deltagende regnskabsførere:  

Randi Bjørk, Anne-Lise Nielsen og Søren Jensen 

 

Derudover var der én tilhører til mødet 

 

 

https://sogn.dk/allerslev-vordingborg
https://sogn.dk/damsholte
https://sogn.dk/fanefjord
https://sogn.dk/kalvehave
https://sogn.dk/kastrup-vordingborg
https://sogn.dk/koeng-vordingborg
https://sogn.dk/magleby-vordingborg
https://sogn.dk/mern
https://sogn.dk/praestoe
https://sogn.dk/praestoe
https://sogn.dk/stege
https://sogn.dk/kalvehave
https://sogn.dk/lundby-vordingborg
https://sogn.dk/vordingborg
https://sogn.dk/oerslev-vordingborg


 
 

Notat af mødet:  

1) Velkomst og sang 

Velkomst ved provst Jesper Larsen Svendsen og herefter fællessang. 

2) Tak til Jens Elkjær, kort præsentation af provst Jesper Larsen Svendsen, provstiudvalg og 

menighedsrådenes repræsentanter 

Jens Elkjær takkes for sin indsats i Stege-Vordingborg Provsti under provstevakance. Provst Jesper Larsen 

Svendsen præsenterer sig. Provstiudvalg og menighedsrådenes repræsentanter præsenterer sig.  

3) Gennemgang og drøftelse af budget 2023, herunder provstiudvalgskassen 

Indledningsvis gennemgang af provstiudvalgets fokuspunkter i budgetlægningen:  

● Udmelding af særskilt bevilling til præstegårdskasser i pastorater: På nær et enkelt pastorat sker der nu 
udmelding af særskilt bevilling til præstegårdskassen i pastorater med flere menighedsråd. 

● Fremskrivning af driftsrammer for alle kirkekasser: Driftsrammerne fremskrives med 2,9% på løn. 

● Frie midler og styrkelse af frie midler: På nær en enkelt kirkekasse røres der i budget 2023 ikke ved 
menighedsrådenes frie midler, for at sikre, at menighedsrådene kan imødekomme energikrise og 
eventuelle prisstigninger. To kirkekasser får styrket deres frie midler ved bevilling på 100.000 kr.  

● Forhøjelse af driftsrammer til løbende vedligeholdelse af kirkegårdsmure: Den løbende vedligeholdelse af 
kirkegårdsmure indarbejdes fremadrettet i driften, hvorfor flere menighedsråd får fremskrevet driftsligning 
til dette formål.  

● Vedligeholdelsesstand i tjenesteboliger: Der er i budgetlægningen fokus på en opprioritering af 
vedligeholdelsesstand i provstiets tjenesteboliger.     

Provstiudvalgets udkast til budget 2023 gennemgås herefter med kommentarer fra menighedsrådene.  

Provstiudvalget godkender de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2023 ved PU-møde den 14. 
september 2022. Drifts- og anlægsrammer udmeldes den 15. september 2022.  

 
4) Gennemgang af procedure for igangsætning af anlægsprojekter 

Der skal fremadrettet søges om igangsætningstilladelse til anlægsprojekter, med undtagelse af 
anlægsprojekter, der kræver Stiftsøvrighedens godkendelse og som derfor indsendes via Byggesag på DAP. 
Skema er at finde på provstiets hjemmeside www.provsti.dk/stege-vordingborg og indsendes til provstiet 
på stege-vordingborg.provsti@km.dk  
 

5) Eventuelt 

Josie Jensen orienterer om ny ERFRA-gruppe vedr. kommunikation og IT og om Distriktsforeningens 

efterårsmøde på Emmaus vedr. Ingemann.   

Birgith Larsen orienterer om Distriktsforeningen Syd- og Østsjælland samt Møn. 

http://www.provsti.dk/stege-vordingborg
mailto:stege-vordingborg.provsti@km.dk

