
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 13. august 2021 - d. 13-08-2021 kl. 09:00 til 13:00

Deltagere: Kjeld Lorenzen, Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg Skovgaard, Mette
Marianne Magnusson, Jytte Sønderstgaard Clausen
Afbud: Therese Nielsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til godkendelse. 

Dagsorden godkendes.  

2 - PUK - 2. kvartalsrapport 2021

Provstiudvalgskassens 2. kvartalsrapport 2021 til
godkendelse.  
 
Vedlagt er budget-formål-rapport samt forklaring til
kvartalsrapporten.
 
Vedlagt er desuden oversigt over 5%-puljen.

Sager:
PUK - Kvartalsrapporter - 2021 (2021 - 11734)

Bilag:
2. kvartalsrapport 2021, Budget, formål pr.
30.06.2021, PUs kommentarer til 2. kvt. 2021, 5%-
midler 2. kvt. 2021

2. kvartalsrapport 2021 for provstiudvalgskassen
godkendes.  

3 - Jungshoved - ansøgning om midler fra
Aktivitetspulje

Allerslev og Jungshoved sognes menighedsråd
ansøger i e-mail den 5. august 2021 om midler fra
Aktivitetspuljen til afholdelse af fælles koncert i
efteråret.
 
Koncerthonoraret udgør kr. 25.000. Allerslev
bidrager med kr. 5.000, Jungshoved med kr. 8.000 og
der ansøges således om det resterende beløb på kr.
12.000.

Ansøgning om midler, kr. 12.000, fra Aktivitetspuljen
godkendes af provstiudvalget.  



Sager:
Aktivitetspujle - Allerslev og Jungshoved - Koncert
med Maria Carmen Koppel - 2021 (2021 - 21773)

Bilag:
Fællesansøgning_koncert

4 - Præstø - ansøgning om 5%-midler

Præstø menighedsråd ansøger i e-mail den 15. juni
2021 om 5%-midler, kr. 202.500, til udskiftning af
multimaskine på kirkegård.
 
Menighedsrådets frie midler udgør kr. 30.926.  

Sager:
5%-midler - Præstø - Multimaskine - 2021 (2019 -
6641)

Bilag:
Scan ansøgning 5% multimaskine 15-6-21, Scan
tilbud multimaskine 15-6-21

Kjeld Lorenzen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 202.500, godkendes af
provstiudvalget.  

5 - Keldby-Elmelunde - Keldby Præstegård

Salget af Keldby Præstegård er nu afsluttet
og provenuet fra salget skal indbetales til
Stiftsmidlerne.
 
Anlægsprojekt "Radon i Præstegården" er afsluttet
med et underskud på kr. -97.619,57.
 
Keldby-Elmelunde sognes menighedsråd ansøger
den 16. juni 2021 om inddækning af underskud på
anlægsprojekt vedr. radonsikring, ved modregning i
provenuet, der indbetales til Stiftet.

Sager:
Keldby-Elmelunde - Salg af Keldby præstegård (2019
- 37843)
Keldby-Elmelunde - Salg af Keldby præstegård (2019
- 37843)

Bilag:
Ansøgning om modregning af udgift til radonsikring,
Salg af præstegård opgørelse fra Winnie[221],
Keldby-Elmelunde anlægsaktiviteter 2020

Ansøgning om inddækning af underskud, kr.
-97.619,57, på anlægsprojekt "Radon i
Præstegården" godkendes af provstiudvalget.

6 - Sværdborg-Lundby - byggesag Byggesagen sendes med anbefaling til godkendelse i



Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger
den 19. juni 2021 via Byggesag på DAP
om udskiftning af mørnede tårnluger samt
udbedring af skader på murværk i kirkerummet. Der
ansøges i budget 2022 om anlægsmidler, kr.
150.000. 
 
Til påtegning i provstiudvalget inden videresendelse
til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Sværdborg
kirke - Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning (2021 - 18763)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Opsummering
af indberetning

Stiftet med oplysning om, at økonomien er på plads.

7 - Sværdborg-Lundby - byggesag

Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger
den 19. juni 2021 via Byggesag på DAP
om rødkalkning af Lundby kirke.  
 
Der er i 2021 bevilget anlægsmidler, kr. 237.500, til
kalkning af Lundby kirke. Udgiften til at rødkalke
kirken anslås til i alt kr. 324.750 jf. tilbud.
Menighedsrådet ansøger således om en
tillægsbevilling på kr. 87.250 til at dække
merudgiften.
 
Menighedsrådets frie midler udgør kr. -7.235.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Lundby kirke
- Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning (2021 - 18762)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Byggesagen fremsendes til godkendelse i Stiftet. 
 
Ved godkendelse fra Stiftet bevilges 5%-midler, kr.
87.250, til dækning af merudgiften.

8 - Stege - byggesag

Stege sogns menighedsråd ansøger den 12. juli
2021 via Byggesag på DAP om fjernelse af de syv
bageste bænkerækker i Stege, hvorved der i
kirkerummet frigives et areal til mere fleksibel

Sagen fremsendes med anbefaling til Stiftet med
oplysning om, at økonomien er på plads.
 
Der bevilges anlægsmidler, kr. 250.000, i budget
2022 til finansiering af projektet.



udnyttelse. Projektet ønskes udført ifm. den
indvendige renovering.  
 
Projektet beløber sig til kr. 225.000 og ønskes
finansieret af enten 5%-midler eller anlægsmidler.
 
Menighedsrådets frie midler udgør kr. -37.286.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Sct. Hans
kirke i Stege - Stege Sogns Menighedsråd -
Kirkebygning (2021 - 20788)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening

9 - Stege - afgørelse i byggesag

Orientering om Stiftsøvrighedens afgørelse i
byggesag vedr. renovering af kirkemuren langs
Torvestræde.

Sager:
Byggesag - Stege - Udbedring af kirkemuren mod
nord ved Stege Kirke - 2021 (2020 - 33940)

Bilag:
Til Stege Sogns Menighedsråd (7483) vedr. afgørelse

Orientering.

10 - Stensby - afgørelse i byggesag

Orientering om Stiftsøvrighedens afgørelse i
byggesag vedr. opsætning af access points til
etablering af fibernet i kirken.   

Sager:
Byggesag - Stensby - Etablering af fibernet i
Peterskirken - 2021 (2021 - 9112)

Bilag:
Til Stensby Sogns Menighedsråd (9109) vedr.
afgørelse

Orientering.

11 - Budget 2022

Godkendelse af endelige drifts- og anlægsrammer
for budget 2022. 

Sager:
Budget 2022 (2021 - 10111)

Provstiudvalget godkender endelige drifts- og
anlægsrammer for budget 2022. 



Budget 2022 (2021 - 10111)

Bilag:
BUDGET 2022 - indstilling til behandling og
godkendelse i PU, Budget 2022

15 - Studierejse

Orientering om studierejse for provster.

Orientering.
 
Provstiudvalget er positive overfor at bevilge midler
til provsterejse.  

16 - Offentligt møde den 2. september

Der afholdes offentligt møde i Hollænderhaven den
2. september kl. 19.30 vedrørende valg af
menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og
stiftsråd samt præsterepræsentant til provstiudvalg.
 
Orientering om indkaldelse og annoncering.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Provstiudvalgsvalg og
valg til stiftsråd - 2021 (2021 - 19895)

Bilag:
CD181

Orientering og videre planlægning.  

17 - Budgetsamrådsmøde den 8. september

Der afholdes budgetsamrådsmøde i Hollænderhaven
den 8. september kl. 19.00.  
 
Drøftelse af punkter til dagsorden.

Punkter til dagsorden:
 
- Provstiets puljer samt regler for ansøgning til puljer
- Præsentation af SYLF-medarbejder og
skoletjenesten

18 - Eventuelt

 

Begynderkursus i DAP'en tilrettelægges og udbydes i
oktober eller november måned. 

19 - Referat

 

Sager:
2021 - PU-møde 13. august 2021 (2020 - 33295)

Bilag:
Referat for PU-møde 13. august 2021 - 1. udgave
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Kjeld Lorenzen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Sonja Marie Andersen Karin Brita Hindborg Skovgaard

Mette Marianne Magnusson Jytte Sønderstgaard Clausen
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