
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 7. maj 2021 - d. 07-05-2021 kl. 09:45 til 13:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden og underskrift af PU-
referat fra 9. april 2021.

Dagsorden godkendes af provstiudvalget.  

2 - PUK - 1. kvartalsrapport 2021

1. kvartalsrapport til godkendelse i provstiudvalget.  
 
Vedlagt er budget-formål-rapport samt forklaring til
kvartalsrapporten.
 
Der orienteres om 5%-pulje ved mødet.

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

Bilag:
Kvartalsrapport 31.03.2021, Budget, formål 31.03.21,
PUs kommentarer til 1. kvt. 2021

Provstiudvalget godkender PUK-kassens 1.
kvartalsrapport 2021.

3 - PUK - foreløbigt budget 2022

Foreløbigt budget 2022 til godkendelse i
provstiudvalget.  

Sager:
PUK - Budget 2022 (2021 - 5443)

Bilag:
Afleveret budgetbidrag 2022, PUK-kassen, foreløbigt
budget 2022

Stege-Vordingborg Provstiudvalg, CVR-nr. 25084276,
foreløbigt budget 2022, afleveret d. 16-04-2021 kl.
13:39 godkendes af provstiudvalget.
 
I 2022 indgår Stege-Vordingborg Provsti i et lokalt
samarbejde med Næstved og Tryggevælde Provsti i
anledningen af fejringen af Roskilde Stifts 1000 års
jubilæum. Projektet er kun i sin indledende fase og
provstiudvalget drøfter, om der i det endelige
budget skal afsættes penge til begivenheden.

4 - Alle sogne - årsregnskab 2020 Tilsyn med menighedsrådenes årsregnskab 2020 blev



Tilsyn med menighedsrådenes årsregnskab 2020. 
 
Vedlagt er oversigt over driftsresultater og
menighedsrådenes frie midler.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Alle sogne (2021 - 11421)
Årsregnskab 2020 - Alle sogne (2021 - 11421)

Bilag:
Allerslev, godkendt årsregnskab 2020, Bogø,
godkendt årsregnskab 2020, Bårse-Beldringe,
godkendt årsregnskab 2020, Damsholte, godkendt
årsregnskab 2020, Fanefjord, godkendt årsregnskab
2020, Jungshoved, godkendt årsregnskab 2020,
Kalvehave, godkendt årsregnskab 2020, Kastrup,
godkendt årsregnskab 2020, Keldby-Elmelunde,
godkendt årsregnskab 2020, Køng-Svinø, godkendt
årsregnskab 2020, Magleby-Borre, godkendt
årsregnskab 2020, Mern-Øster Egesborg, godkendt
årsregnskab 2020, Nyord, godkendt årsregnskab
2020, Præstø, godkendt årsregnskab 2020, Skibinge,
godkendt årsregnskab 2020, Stege, godkendt
årsregnskab 2020, Stensby, godkendt årsregnskab
2020, Sværdborg-Lundby, godkendt årsregnskab
2020, Udby-Ørslev, godkendt årsregnskab 2020,
Vordingborg, godkendt årsregnskab 2020, Oversigt,
driftsresultat og frie midler

gennemført.

5 - Kalvehave - ansøgning om 5%-midler

Kalvehave sogns menighedsråd ansøger i e-mail den
2. maj 2021 om 5%-midler, i alt kr. 35.473, til
dækning af hhv. "gratis begravelse" i 2020 og
feriepengeforpligtelse i 2021.
 
Menighedsrådets årsregnskab 2020 viste et
driftsresultat på kr. 443.548, hvorved de negative
frie midler reduceres fra kr. -353.515 til kr. -34.358.

Sager:
5%-midler - Kalvehave - Gratis begravelse og
feriepengeforpligtelse - 2021 (2021 - 13483)

Bilag:
Til Provstiudvalget 5%, Bilag A, Bilag B

Ansøgning om 5%-midler, kr. 22.118, til gratis
begravelse afslås af provstiudvalget.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 13.355, til
feriepengeforpligtelse afslås af provstiudvalget.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at beløbet kan
dækkes under driften.

6 - Magleby-Borre - konvertering af anlægsmidler

Magleby-Borre sognes menighedsråd anmoder i e-

Provstiudvalget godkender ikke konvertering af
anlægsmidler, kr. 147.750, idet der gøres
opmærksom på, at der ved PU-møde den 17. april



mail den 4. maj 2021 om konvertering af
anlægsmidler, kr. 147.750, fra anlægsprojekt
"Udskiftning af stråtag på Magleby præstegård" til
kalkning af præstegården.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Magleby-Borre -
Kalkning af præstegård - 2021 (2021 - 13487)

Bilag:
anlæg ændringer, Magleby præstegård kalkning
2021

2020 blev godkendt at anvende midler fra
anlægsprojektet til facadearbejder på Magleby
Præstegårds øst- og vestlænge.
 
Det godkendes, at restbeløbet på kr. 87.000 (fra
"Udskiftning af stråtag på Magleby præstegård") samt
restbeløbet fra "Renovering af øst- og vestlænge" - i
alt ca. 122.000 kr. - konverteres til brug til kalkning af
Magleby præstegård.
 
Desuden gør vi opmærksom på, at der kan
søges momsrefusion til den del af
facaderenoveringen, som omfatter graverfaciliteter.
Hvis der herefter mangler penge, kan der søges om,
at restbeløbet kan dækkes af 5%-midler.

7 - Sværdborg-Lundby - konvertering og frigivelse af
bundne midler

Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd anmoder i
e-mail den 14. april 2021 om konvertering og
frigivelse af bundne midler. 
 
Menighedsrådet ønsker at indkøbe en elektrisk
kistevogn til Lundby kirke og en elektrisk katafalk til
Sværdborg kirke. Indkøbene beløber sig til i alt kr.
98.000, og ønskes finansieret ved konvertering af
tidligere bevilgede midler til udskiftning af tag på
Lundby kirke. Midlerne står på en opsparingskonto,
og der anmodes således om frigivelse af kr. 98.000.

Sager:
Konvertering og frigivelse af midler - Sværdborg-
Lundby - Kistevogn og katafalk - 2021 (2021 - 11794)

Bilag:
Ansøgning om konvertering af anlægsmidler til
kistevogn og katafalk., Ansøgning konvertering
anlægsmidler fra tag til katafalk og kistevogn,
Løbende styring anlægsaktiviteter incl opsparinger,
Bilag 3 - Tilbud Sværdborg Kirke - Kistevogn og
katafalk

Provstiudvalget godkender konvertering og frigivelse
af anlægsmidler, kr. 98.000, til indkøb af kistevogn og
katafalk.  

8 - Kastrup - brug af frie midler

Kastrup sogns menighedsråd anmoder i e-mail den
20. april 2021 om brug af frie midler, kr. 258.375, til
kalkning af kirketårn.
 
Ligeledes anmodes om brug af frie midler, kr.
37.250, til kalkning af orgelrum.
 

Provstiudvalget godkender oprettelse af nyt
anlægsprojekt, Kalkning af kirketårn, og godkender
brug af frie midler, kr. 258.375, projektet.
 
Provstiudvalget godkender oprettelse af nyt
anlægsprojekt, Kalkning af orgelrum, og godkender
brug af frie midler, kr. 37.250, projektet. Indvendig
kalkning kræver Stiftsøvrighedens godkendelse, og
denne del af sagen skal derfor indsendes via



Menighedsrådets frie midler udgør 496.780 kr.

Sager:
Kastrup - Brug af frie midler - Kalkning - 2021 (2021 -
12074)

Bilag:
Vedr. frie midler, Tilbud på kalkning af kirke +
kalkning af orgelrum

Byggesag på DAP, hvorefter provstiet videresender
til Stiftet.

9 - Allerslev - brug af frie midler

Allerslev sogns menighedsråd anmoder i e-mail den
4. maj 2021 om brug af frie midler til forbedringer
og istandsættelse af Allerslev præstegård. Der er tale
om indkøb af inventar og arbejder for i alt kr.
150.000.
 
Menighedsrådets frie midler udgør kr. 463.671.

Sager:
Allerslev - Brug af frie midler - Præstegården - 2021
(2021 - 13601)

Bilag:
VS Præstegårdssyn, Allerslev og Jungshoved sogne,
Synsudskrift for præstegård med tilbud.april 2021
tilrettet den 27.04.2021, Dagsorden menighedsrådet
27-4-2021.ref

Det er provstiudvalgets holdning, at der ikke bør
anvendes kr. 150.000 af de frie midler til
istandsættelse og indkøb af inventar til
præstegården.
 
Der gøres opmærksom på, at etablering og pasning
af staudebed er præstens eget økonomiske
anliggende.
 
Det er provstiudvalgets holdning, at de øvrige ønsker
bør afholdes over driften - drypvis - som løbende
vedligeholdelse over en årrække.

10 - Kirkegårdsvedtægter til godkendelse

Kirkegårdsvedtægter for Bårse og Beldringe
kirkegårde til godkendelse i PU.

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Bårse og Beldringe kirkegårde -
2020 (2021 - 12433)

Bilag:
Vedtægter 2018 Bårse kirkegård, Vedtægter 2020
Beldringe kirkegård

Kirkegårdsvedtægter for Bårse og Beldringe
kirkegårde godkendes af provstiudvalget.

12 - Jungshoved - kirkegårdsplan

Drøftelse og fastsættelse af dato for møde med
menighedsråd vedr. kirkegårdsplan.

Sager:
Kirkegårdsplan - Jungshoved - Jungshoved kirkegård

Møde afholdes fredag den 11. juni kl. 9.00, hvorefter
der køres til Vordingborg og afholdes PU-møde.
 
Provstisekretær sender mødeindkaldelse til
menighedsrådet.



- 2020 (2019 - 8873)
Kirkegårdsplan - Jungshoved - Jungshoved kirkegård
- 2020 (2019 - 8873)

Bilag:
Besvarelsekirkegårdskonsulentensudtalelse_Jungsho
vedkirkegård_april2021[3864], Anlæg etape I rev A,
Anlæg etape II rev A, Jungshoved situationsplan_rev
C_med gravnumre, Jungshoved situationsplan_rev
C_uden gravnumre

13 - Mern-Øster Egesborg - status i byggesag

Orientering om Stiftsøvrighedens afgørelse i
byggesag vedr. istandsættelse af tage og tagværker
på Mern kirke.  

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Mern kirke
(Mern sogn 7480) - Mern-Øster Egesborg Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 2680)

Bilag:
Til Mern-Øster Egesborg MR - afgørelse i byggesag -
reparation af tage og skotrender

Orientering.

16 - Pastoratsammenlægning og placering af
provstestilling

Orientering.  

Orientering.

17 - Keldby-Elmelunde - udfyldningsvalg

Orientering.  

Sager:
Menighedsrådsvalg 2020 - Keldby-Elmelunde -
Udfyldningsvalg - 2021 (2018 - 13838)
Menighedsrådsvalg 2020 - Keldby-Elmelunde -
Udfyldningsvalg - 2021 (2018 - 13838)

Bilag:
Til Keldby-Elmelunde MR, Til Keldby-Elemelunde
MR. Udskrivning af udfyldningsvalg i ELMELUNDE
sogn, Tidslinje for MR-udfyldningsvalg 2021

Orientering.  

18 - Stillingsopslag SYLF-medarbejder

Orientering ved provstisekretær.  

Orientering.



19 - Møder for menighedsråd

Drøftelse og eventuel fastsættelse af dato for møder
med menighedsråd.  

Formandsmøde afholdes torsdag den 17. juni kl.
19.00.  
 
Provstisekretær sender mødeindkaldelse.

20 - PU-møder 2. halvår 2021

Fastsættelse af dato for provstiudvalgsmøder i 2.
halvår 2021.
 
Herunder fastsættelse af dato for
økonomiudvalgsmøde vedr. budget 2022.

PU-møder afholdes i 2. halvår den:
 
13. august kl. 9.00
10. september kl. 9.00
8. oktober kl. 9.00
5. november kl. 9.45
3. december kl. 9.45
 
Økonomiudvalgsmøde afholdes torsdag den 15. juli.  

21 - Eventuelt
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Therese Nielsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

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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