
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 25. oktober 2022 - d. 25-10-2022 kl. 18:30 til 21:30

Deltagere: Benny Hansen, Finn Larsen, Josiane Jensen, Jytte Sønderstgaard Clausen, Sonja Marie Andersen,
Karin Brita Hindborg Skovgaard, Jan Knud Jørgensen, Helge Rørtoft-Madsen, Jesper Larsen Svendsen
Afbud: Jesper Bo Blomgren

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden. 

Efter udsendelse af dagsorden er der kommet en
henvendelse fra biskop Ulla Thorbjørn
Hansen vedr. præsteboliger i Langebæk pastorat. 
 
Der tilføjes orienteringspunkt vedr. godkendelse af
igangsætning af anlægsprojekter.
 
Dagsorden godkendes med tilføjelse af disse
dagsordenspunkter.  

2 - Bårse-Beldringe - renovering af Beldringe kirke

Orientering med deltagelse af MR-formand Uta
Tønnesen, sognepræst Lars Foged og arkitekt Keld
Wohlert.

Sager:
Byggesag - Vejledning vedr. opstart af sag - Bårse-
Beldringe - Indvendig istandsættelse af Beldringe
Kirke - 2019 (2019 - 20226)

Bilag:
Brev1 (1)

Menighedsrådets planer vedr. renovering af
Beldringe kirke gennemgås.
 
Aktuelt i 2023 forventer menighedsrådet at afholde
udgifter til arkitekthonorar og til stillads. Desuden
forventer menighedsrådet at en renovering/
udskiftning af taget er nødvendig og begyndende
udgifter til dette vil kunne komme på tale i 2023.
Menighedsrådet forventer ikke at kunne afholde
disse udgifter alene af egne midler i 2023.

4 - PUK - revisionsprotokollat årsregnskab 2021

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisionen har givet anledning til følgende
bemærkninger:
• Regnskabets bundtekst er ikke korrekt gengivet i
referatet fra rådsmødet, hvor regnskabet blev
godkendt.
• Vi har foretaget en beregning af, om 5% reserven

Revisionsprotokollatet behandles og godkendes af
provstiudvalget. De tre bemærkninger i
revisionsprotokollen tages til efterretning. 



ligger inden for det tilladte. Det er konstateret, at
reserven overstiger det tilladte. Vi henstiller til, at der
tages stilling til, at reglerne overholdes.
• Konto 638113 og konto 748030 udviser en afvigelse
på 71 t.kr. Således er der ikke den nødvendige
sammenhæng mellem 5% puljer.

Sager:
PUK - Årsregnskab 2021 (2022 - 688)

Bilag:
Protokollat til årsregnskab 2021, Revisionspåtegning
på årsregnskabet

5 - PUK - 3. kvartalsrapport 2022

Provstiudvalgskassens 3. kvartalsrapport med
forklaring til godkendelse.
 
Vedlagt budget-formål-rapport samt oversigt over
5%-midler.

Sager:
PUK - Kvartalsrapporter - 2022 (2022 - 13490)

Bilag:
3. kvartalsrapport 2022, PUs kommentarer til 3. kvt.
2022, Budget, formål 30.09.22, 5%-midler, 3. kvt.
2022

Kvartalsrapporten fremlægges og godkendes af
provstiudvalget.  

6 - Magleby-Borre - ansøgning om 5%-midler

Magleby-Borre sognes menighedsråd ansøger den 5.
oktober 2022 om 5%-midler, kr. 73.606,63, til
nyrygning på Magleby præstegård.   
 
Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.21 kr.
127.728.

Sager:
5%-midler - Magleby-Borre - Nyrygning på Magleby
præstegård - 2022 (2022 - 30171)
5%-midler - Magleby-Borre - Nyrygning på Magleby
præstegård - 2022 (2022 - 30171)

Bilag:
ansøgning, MR-referat, Faktura Tækkemand Kuno
ApS

Ansøgning om 5%-midler, kr. 73.606,63, godkendes
af provstiudvalget.

7 - Stensby - ansøgning om 5%-midler Sonja Andersen forlod mødet under behandling af



Stensby sogns menighedsråd ansøger den 13.
oktober 2022 om 5%-midler, kr. 66.775,57, til
dækning af 3. kvartals udgifter til midlertidig
tjenestebolig.
 
Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.21 kr.
85.928, dog er heraf kr. 75.000 i budget 2022
disponeret til vedligeholdelse (og evt. fældning) af
træer på kirkegård.

Sager:
5%-midler - Stensby - Midlertidig tjenestebolig -
2022 (2022 - 23621)

Bilag:
Ansøgning til provstiet om dækning af udgifter
3.kvartal Skåningven, Kontospecifikation, art 5000
præstebolig, Opgørelse ov udgifter til Skåningevej
37, 3. kvartal 2022

punktet.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 66.775,57, godkendes
af provstiudvalget.  

8 - Sværdborg-Lundby - ansøgning om 5%-midler

Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger
den 14. oktober 2022 om 5%-midler, kr. 47.000, til
dækning af manglende bolig- og varmebidrag.
 
Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.21 kr.
12.423.

Sager:
5%-midler - Sværdborg-Lundby - Manglende bolig-
og varmebidrag - 2022 (2022 - 30992)

Bilag:
Mødereferat 2022-10-13, underskrevet_000047(1)

Ansøgning om 5%-midler, kr. 47.000, godkendes af
provstiudvalget.

9 - Fanefjord - byggesag vedr. stræbepiller

Orientering om byggesag vedr. stræbepiller på
kirken.

Orientering.

10 - Udby-Ørslev - byggesag vedr. jordvarmeanlæg

Udby-Ørslev sognes menighedsråd ansøger den 2.
oktober 2022 om etablering af jordvarmeanlæg til
Udby præstegård.
 
Projektets forventede samlede pris anslås til
kr. 400.000, og menighedsrådet ønsker

Sagen videresendes med anbefaling til
Stiftsøvrighedens godkendelse.  



projektet finansieret af egne driftsmidler samt
opsparede frie midler, men ser også gerne, at
provstiet medfinansierer projektet via grøn pulje.
 
Vedlagt er oversigt over menighedsrådets
resultatdisponering ifm. årsregnskab 2021. 
 
Provstiudvalget bedt menighedsrådet om i 2023 at
anvende frie midler (konto 741110) kr. 60.000 til
tilslutning af Ørslev kirke til Vordingborg Forsyning
og kr. 143.750 til installation af brand-/røgalarmer i
præstegård.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Udby kirke -
Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd - Tjenesteboliger
(2022 - 29742)
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Udby kirke -
Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd - Tjenesteboliger
(2022 - 29742)

Bilag:
image004, image001 (3), Udby præstegård
varmeforsyning (1) (1), Jordvarme - Udby præstegård
- gennemgang med tilbudsgivere 7. juli 2022,
Jordvarme udbudsbrev, Ordre_686, Forhåndstilsagn
fra museet,
UnderskrevetReferatMenighedsrådsmøde_2022041
9 (3), Udby-Ørslev, resultatdisponering, årsregnskab
2021

11 - Keldby-Elmelunde - ordinært syn

Synsrapporter fra ordinært syn den 26. august 2022
til godkendelse.

Sager:
Ordinære syn - 2022 (2022 - 8076)

Bilag:
Elmelunde Kirke 26.08.2022, Keldby kirke 26.08.2022

Karin Skovgård forlod mødet under behandling af
punktet.
 
Synsrapporterne godkendes.
 
Arbejderne beskrevet i synsrapport kan sættes i gang
såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger, og der er budgetmæssig dækning for
udgifterne.

12 - Vordingborg - ordinært syn

Synsrapporter fra ordinært syn den 2. maj 2022 til
godkendelse.

Sager:
Ordinære syn - 2022 (2022 - 8076)

Bilag:

Benny Hansen forlod mødet under behandling af
punktet.
 
Synsrapporterne godkendes.
 
Arbejderne beskrevet i synsrapport kan sættes i gang
såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger, og der er budgetmæssig dækning for
udgifterne.



Syn Vordingborg kirke 2022, Syn, begge kirkegårde
2022, Syn, sognegård 2022, Kirketorvet 14 2022,
Nyråd Hovedgade 2022

13 - Jungshoved - ordinært syn

Synsrapporter fra ordinært syn den 26. april 2022 til
godkendelse.  

Sager:
Ordinære syn - 2022 (2022 - 8076)

Bilag:
Synsforretning Jungshoved kirke og kirkegård 2022

Synsrapporterne godkendes.
 
Arbejderne beskrevet i synsrapport kan sættes i gang
såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger, og der er budgetmæssig dækning for
udgifterne.

14 - Klimascreening af provstiets kirker

Opfølgning og status.  

Sager:
Energioptimeringspulje - Stege-Vordingborg Provsti -
Klimascreening - 2022 (2022 - 24945)
Energioptimeringspulje - Stege-Vordingborg Provsti -
Klimascreening - 2022 (2022 - 24945)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

Bårse-Beldringe, Magleby-Borre, Stensby og Bogø
sognes menighedsråd har givet tilbagemelding.
 
Der mangler tilbagemelding fra Jungshoved,
Sværdborg-Lundby og Kastrup sognes menighedsråd.

15 - Energikrise

Drøftelse af fælles udmelding vedr. meddelse
på DAP den 16. september 2022 om energikrise.  

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - DAP - Generelt (2021 -
21874)

Bilag:
23-Roskilde Stift, DAP den 16. september 2022

Provstiudvalget henstiller til, at biskop og stiftsråds
udmelding, med henstillinger og opfordringer til
håndtering af energikrise, følges. 
 
Punktet tages op på formandsmøde den 15.
november 2022.

16 - Formandsmøde

Planlægning af mødets indhold samt udarbejdelse
af dagsorden. 

Punkter til dagsorden drøftes.
 
Provst og PU-formand udarbejder endelig
dagsorden.

17 - GIAS - takstfremskrivning 2023 GIAS takstfremskrivning for 2023 blev forelagt.



Orientering vedr. GIAS takstfremskrivning for 2023. 

Sager:
Kirkegårdstakster - Pristalsregulering af GIAS takster
(2018 - 30394)

Bilag:
Brev. pr. 01.09.2022 vedr. taksteregulering for året
2023

18 - ERFA-møde vedr. IT og kommunikation

Orientering ved Josiane Jensen.  

Orientering og drøftelse af fælles kirkeside. En fælles
kirkeside sættes på dagsordenen ved
formandsmødet den 15. november 2022.

19 - Orientering ved provst

Orientering.
 
Herunder om PU-møder 2023 samt evaluering af
rundtur til provstiets kirker.

Orientering.  

20 - Igangsætning af kurser og/eller ERFA-grupper

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr.
planlægning/igangsætning af kurser og/eller ERFA-
møder i provstiet.
 
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. planlægning af
visionsdage for provstiudvalget.

Arbejdsgruppe vedr. planlægning/igangsætning af
kurser og/eller ERFA-møder i provstiet består af:
Karin, Jan og Josie.
 
Arbejdsgruppe vedr. planlægning af visionsdage for
provstiudvalget består af: Helge, Benny, Sonja og
Jesper S.

21 - Henvendelse fra biskop

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen har i e-mail den 19.
oktober 2022 rettet henvendelse til
menighedsrådene i Langebæk pastorat og Stege-
Vordingborg provstiudvalg vedr. tjenesteboliger i
Langebæk pastorat.

Sager:
Henvendelse - Biskop - Tjenesteboliger i Langebæk
pastorat - 2022 (2022 - 31755)

Bilag:
Til Kalvehave Mern Øster Egeborg Stensby MR og PU
Præsteboliger

Orientering.

22 - Godkendelse af igangsætning af
anlægsprojekter

Orientering.
 



Kalvehave sogns menighedsråd og Præstø sogns
menighedsråd har anmodet om igangsætning af
anlægsprojekter.  

PU-formand har godkendt anmodning fra Kalvehave
sogns menighedsråd om igangsætning af
anlægsprojekt "Udskiftning af gravstedshække", og
PU-formand har godkendt anmodninger fra Præstø
sogns menighedsråd om igangsætning af
anlægsprojekt ""Renovering og udskiftning af køkken
mm. i graverkontor" og igangsætning af
anlægsprojekt "Anskaffelse af katafalk".

23 - Eventuelt

 

 

24 - Referat

 

Sager:
2022 - PU-møde 25. oktober 2022 (2022 - 24616)

Bilag:
Referat for PU-møde 25. oktober 2022 - 1. udgave
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Benny Hansen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Josiane Jensen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jytte Sønderstgaard Clausen

Sonja Marie Andersen Karin Brita Hindborg Skovgaard

Jan Knud Jørgensen Helge Rørtoft-Madsen (Stege-
Vordingborg Provstiudvalg)

Jesper Larsen Svendsen (Stege-
Vordingborg Provsti)
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