
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 16. august 2022 - d. 16-08-2022 kl. 18:30 til 21:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.  

2 - Vordingborg - ansøgning om brug af frie midler

Vordingborg sogns menighedsråd anmoder den 3.
august 2022 om brug af frie midler, i alt kr. 396.240.
Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.21 kr.
1.000.671.
 
Der ønskes anvendt kr. 34.500 ønskes til udskiftning
af bordplade i præstegården på Kirketorvet.
 
Der ønskes anvendt kr. 291.035 til etablering af nyt
køkken i Nyråd præstegård.
 
Der ønskes anvendt kr. 70.705 til reparation og
kalkning af buer på kirketårn.

Sager:
Brug af frie midler - Vordingborg - Ny bordplade,
Kirketorvet 14 - 2022 (2022 - 23671)
Brug af frie midler - Vordingborg - Nyt køkken, Nyråd
præstegård - 2022 (2022 - 23672)
Brug af frie midler - Vordingborg - Reparation og
kalkning af buer på kirketårn - 2022 (2022 - 23679)

Bilag:
Ansøgning af Frie midler til kirketorvet 14 vedr ny
bordplade 2022, Ansøgning af frie midler til Nyråd
præstegård 2022, Ansøgning af frie midler til
kirketårnet 2022

Benny Hansen forlod mødet under behandling af
punktet. 
 
Provstiudvalget godkender brug af frie midler, i alt
kr. 396.240.



3 - Præstø - ansøgning om konvertering af
anlægsmidler

Præstø sogns menighedsråd ansøger den 2. august
2022 om konvertering af anlægsmidler til
restfinansiering af byggesag vedr. reparation af tag
og udskiftning af skotrender.
 
Projektet finansieres af tidligere bevilgede
anlægsmidler, som nu står som opsparede midler,
kr. 698.328. Til restfinansiering af projektet, ansøger
menighedsrådet om konvertering af anlægsmidler.
 
Anlægsprojekt "8325 Istandsættelse af kirkedige
(syd)" er afsluttet med et overskud på kr. 42.383,77.
Anlægsprojekt "8327 Renovering af kirkegårdsmur
øst" er afsluttet med et overskud på kr. 253.436,12.
 
Overskuddene fra disse anlægsprojekter, i alt kr.
295.819,89, ønskes anvendt til restfinansiering af
tagrenoveringen.

Sager:
Byggesag - Præstø - Reparation af tag og udskifning
af skotrender - 2022 (2022 - 15135)
Konvertering af anlægsmidler - Præstø - Renovering
af tag og udskiftning af skotrender - 2022 (2022 -
23885)
Byggesag - Præstø - Reparation af tag og udskifning
af skotrender - 2022 (2022 - 15135)

Bilag:
Til Præstø Sogns Menighedsråd - afgørelse i
byggesag vedr. reperation af tag og udskiftning af
skotrender, Scan0674, Scan0619

Provstiudvalget godkender konvertering af
anlægsmidler, i alt kr. 295.819,89, til restfinansiering
af renovering af Præstø kirkes tag.

4 - Stensby - ansøgning om 5%-midler

Stensby sogns menighedsråd ansøger den 17. juli
2022 om tildeling af 5%-midler, kr. 105.472,14 til
afholdelse af udgifter ifm. leje af 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 - Leje af midlertidig
tjenestebolig - 2022 (2022 - 23621)

Sonja Andersen forlod mødet under behandling af
punktet. 
 
Provstiudvalget godkender ansøgning om 5%-midler,
kr. 105.472,14.



Bilag:
Ansøgning om refusion af uforudsete udgifter,
Ansøgning om 5% midler til præstebolig, C4S
Security 121123343 af 25022022, C4S Security
121123661 af 208.02.2022, C4S Security 0121227868
af 01.06.2022, SEAS 504585326 af 10.03.2022, SEAS
504658628 af 12.04.2022, SEAS 504721233 af
11.05.2022, SEAS 504806549 af 13.06.2022,
Sønderby LEGAL 5142 lejekontrakt

7 - PU - provstiudvalgskassens 2. kvartalsrapport

2. kvartalsrapport til godkendelse i provstiudvalget.
 
Vedlagt er budget-formål-rapport, forklaring til
kvartalsrapporten, budgetopfølgning for SYLF samt
oversigt over 5%-midler.

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

Bilag:
PUK 2. kvartalsrapport 2022, PUs kommentarer til 2.
kvt. 2022, Budget, formål 30.06.22, SYLF
Budgetopfølgning 2. kvt. 2022, 5%-midler, 2. kvt.
2022

Provstiudvalgskassens 2. kvartalsrapport 2022
godkendes.

8 - PU - høringssvar vedr. ændring af lov om
folkekirkens økonomi

Orientering om høringssvar til lov om ændring af lov
om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og
lov om forsøg i folkekirken.
 
Høringssvar er sendt til Kirkeministeriet den 15. juli
2022 med kopi til Landsforeningen af Menighedsråd.
 
Vedlagt er arbejdsgruppens afsluttende rapport.

Sager:
Høring - Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Ændring
af lov om folkekirkens økonomi - 2022 (2022 - 21127)
Høring - Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Ændring
af lov om folkekirkens økonomi - 2022 (2022 - 21127)

Bilag:
Aktdokument, Høringssvar, Arbejdsgruppens
afsluttende rapport 17.06.2022

Orientering.  

9 - PU - provstiudvalgskassens eksisterende puljer Punktet udsættes til der foreligger en afgørelse vedr.



Punktet udsat fra PU-møde 14.06.22. 
 
Drøftelse og beslutning vedr. provstiudvalgskassens
to eksisterende puljer.

Sager:
2022 - PU-møde 14. juni 2022 (2022 - 14936)

Bilag:
Provstiets puljer til drøftelse ved PU-møde 14.06.22,
Puljer 2019-2021

ændring af lov om menighedsråd, lov om økonomi
og lov om forsøg i folkekirken.

10 - Budget 2023 ved økonomiudvalget

Gennemgang af menighedsrådenes endelige drifts-
og anlægsrammer for budget 2023, som
præsenteres for menighedsrådene ved
budgetsamrådsmøde den 30. august kl. 19.00 i
Vordingborg sognegård.

Økonomiudvalgets indstilling vedr. budget 2023
gennemgås og der foretages enkelte tilretninger.

11 - Budgetsamrådsmøde

Udarbejdelse af dagsorden mm.

Dagsorden blev udarbejdet og udsendes til
menighedsrådene snarest.

12 - Bårse-Beldringe - anmodning om møde med PU

Bårse-Beldringe sognes menighedsråd anmoder den
9. juni 2022 om et møde med PU vedr.
menighedsrådets ønske om en renovering af
Beldringe kirke.
 
Drøftelse og beslutning.

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

Bilag:
Brev1 (1)

Repræsentanter fra menighedsrådet inviteres til at
deltage i et PU-møde, hvor projektet kan fremlægges
og drøftes.

14 - Allerslev - afgørelse i byggesag

Orientering om Stiftsøvrighedens afgørelse den 1.
juli 2022 i byggesag vedr. reetablering af opgangen
til kirkegården fra Rekkendevej.

Sager:

Orientering.  



Byggesag - Allerslev - Tilgængelighedsprojekt -
Reetablering af opgang til kirkegården, sydporten -
2022 (2022 - 15794)

Bilag:
Til Allerslev Sogns Menighedsråd afgørelse i
byggesag vedr. Allerslev Kirke - sydportenopgangen
til kirkegården fra Rekkendevej

15 - PU-møder 2022

Fastsættelse af dato for PU-møder. 

PU-møder fastsættes til 14/9, 25/10, 15/11 og 14/12
alle dage kl. 18.30.

16 - Indsættelsesgudstjeneste og reception

Jesper Svendsen vil blive indsat ved en gudstjeneste i
Kalvehave Kirke søndag den 18. september kl. 15.00.
 
Det er aftalt, at provstiudvalget og menighedsrådene
i Langebæk pastorat efterfølgende afholder
reception i Viemose forsamlingshus.
 
Nedsættelse af planlægningsgruppe.

Sonja og Mette arbejder videre sammen med
repræsentanter fra menighedsrådene.  

17 - Eventuelt
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Provstiudvalg)
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