
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 5. marts 2021 - d. 05-03-2021 kl. 09:45 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 - Udby-Ørslev - brug af frie midler

Udby-Ørslev sognes menighedsråd anmoder den 12.
februar 2021 om tilladelse til at overføre kr. 200.000
af de frie midler til anlægsprojekt "Ny kirkegårdsplan
Ørslev".

Sager:
Udby-Ørslev - Konvertering af anlægsmidler og
anvendelse af frie midler - Ny kirkegårdsplan Ørslev
kirkegård (2019 - 34638)

Bilag:
Ansøgning

Anmodning om overførsel af frie midler, kr. 200.000,
godkendes af provstiudvalget.

3 - Nyord - fældning af træ på kirkegård

Nyord sogns menighedsråd anmoder om tilladelse til
fældning af farligt træ på kirkegården.
 
Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen er
indhentet jf. BEK nr 1172 af 19/09/2016, §19 stk. 4.

Sager:
Nyord - Fældning af træer på kirkegård - 2021 (2021 -
5772)
Nyord - Fældning af træer på kirkegård - 2021 (2021 -
5772)

Bilag:

Provstiudvalget godkender fældning af træ på Nyord
kirkegård.  



2021-02-20 Udtalelse Fældning af træ, VS Nyord
Kirkegård - farligt træ, DSC_3262, DSC_3263,
DSC_3264, DSC_3265, DSC_3267, DSC_3270,
DSC_3273

4 - Kalvehave - anmodning om igangsættelse af
arbejder

Kalvehave menighedsråd anmoder i email den 28.
februar om iværksættelse af anlægsarbejde vedr.
reparation af Kalvehave Kirkes tag og stabilisering af
korets østgavl. Stiftsøvrigheden har givet sin
endelige godkendelse tilbage i december 2019 og
der er i 2020 bevilget anlægsmidler, kr. 110.000, til
projektet.  
 
I samme ombæring anmodes der fra
menighedsrådet om tilladelse til reparation af
tagrende ved Svenskekirken til en anslået pris på kr.
40.750.
 

Sager:
Byggesag - Kalvehave - Tage og korgavl (2018 -
29911)
Byggesag - Kalvehave - Tage og korgavl (2018 -
29911)

Bilag:
Ansøgning fra Kalvehave menighedsråd., Referat 25-
2-2021 Kalvehave, Tagrende ansøgning, Peter
Bering- tage og korgavl

Provstiudvalget godkender iværksættelse af
anlægsarbejde vedr. reparation af Kalvehave Kirkes
tag og stabilisering af korets østgavl jf. rapport fra
Berings Tegnestue.
 
Provstiudvalget godkender reparation af tagrende på
Svenskekirken. Udgiften afholdes af
menighedsrådets driftsmidler.

5 - Mern-Øster Egesborg - ændringer i sakristi

Orientering.
 
Der er via DAP modtaget Byggesag fra Mern-Øster
Egesborg sognes menighedsråd med anmodning om
en principgodkendelse til etablering af ny yderdør i
Øster Egesborg kirkes sakristi. Sagen er videresendt
til Stiftsøvrighedens godkendelse.
 
Sagen relaterer sig til tidligere sag, "Ny yderdør, loft
og vindue i Øster Egesborg kirkes sakristi" (sagsnr.
2020 - 15190), hvor menighedsrådet anmodede om
en principgodkendelse af en ombygning af Øster
Egesborg kirkes sakristi. Af tidligere og vedhæftede
afgørelse fra Stiftsøvrigheden ses det, at der på det
foreliggende grundlag ikke kunne gives en
principgodkendelse til ny yderdør i sakristiet. Der er

Provstiudvalget afventer Stiftets afgørelse.
 
Der er ikke taget stilling til økonomien i projektet.



nu foretaget arkæologisk undersøgelse og
udarbejdet rapport vedr. sakristiets vestmur.
 
Da det udelukkende er et forprojekt, er de anslåede
udgifter til ændringen i sakristiet ikke oplyst, og
provstiudvalget skal derfor ikke tage stilling til
finansiering.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Øster
Egesborg - Mern-Øster Egesborg Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 5185)
Principgodkendelse - Mern-Øster Egesborg - Ny
yderdør, loft og vindue i Øster Egesborg kirkes
sakristi (2020 - 15190)

Bilag:
Aktbilag, id nr 948364 Fra Kgl. bygningsinspektør Erik
Arkitekter Udtalelse modtaget vedr. Øster Egesborg
Ki[5193150], 1.01 Forsl. indg. vestfac.sakristi 1-50
(003)[11080], Aktbilag, id nr 947442 Fra
Nationalmuseet Udtalelse modtaget - Øster
Egesborg Kirke, ombygning af sakristi[5193149],
200415_Ansøgning sakristi Ø.Egesborg[11081],
210112_NatMus_Undersøgelse af historiske kalklag,
210111_NatMus_arkæologisk undersøgelse, Til
Mern-Øster Egesborg MR Vedr. ny yderdør, nyt loft
og nyt vindue i sakristiet i Øster Egesborg Kirke

6 - Jungshoved - kirkegårdsplan

Orientering om kontakt til menighedsråd vedr. ny
kirkegårdsplan for Jungshoved kirkegård. 
 
Fastsættelse af dato for møde.

Provstiudvalget afventer skriv fra menighedsrådet
efter deres næste møde den 16. marts. Derefter
aftales der videres.

7 - Præstø - istandsættelse af kirkegårdsmur

Orientering om afgørelse fra Roskilde Stift vedr.
istandsættelse af kirkegårdsmur.  

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Præstø kirke
fra 13-1400 tallet. Det er muren mod øst. Muren
formentlig lidt yngre. - Præstø Sogns Menighedsråd -
Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2020 -
31597)

Bilag:
Præstø Sogns Menighedsråd (7466) vedr. afgørelse,
2021-02-20 Udtalelse Kirkegårdsmur

Orientering. 



8 - Sværdborg-Lundby - udlejning af præstegård

Orientering om forlængelse af midlertidig udlejning
af Sværdborg præstegård.  

Orientering.  

10 - Placering af provstestilling

Orientering om mulighed for etablering af
pastoratfællesskab mellem Mern-Øster Egesborg og
Kalvehave-Stensby pastorater mhp. placering af
provstestilling. 

Sager:
Pastoratsammenlægning - Mern-Øster Egesborg og
Kalvehave-Stensby - 2021 (2021 - 6904)

Bilag:
Til Kalvehave, Stensby og Mern-Øster Egesborg MR
Indbydelse til møde om fremtiden

Orientering.
 
Der afholdes møde den 25. marts 2021.

11 - Lokalfinansieret præst

Orientering.

Orientering.

12 - Skoletjenesten SYLF

Drøftelse af stillingsopslag og ansættelsesforløb.

Der udarbejdes stillingsopslag med udgangspunkt i
tidligere anvendt stillingsopslag.  

13 - Skoletjenesten SYLF

Drøftelse af vedtægt mm.  

Sager:
Samarbejdsaftale - Stege-Vordingborg Provsti og
Lolland-Falster Stift - Fælles skoletjeneste - SYLF
(2018 - 13223)

Bilag:
Samarbejdsaftaler Skoletjenesten SYLF,
Samarbejdsaftale MHR & Provsti i Stege-
Vordingborg, Samarbejdsaftale S-V Provsti & LF Stift

Drøftelse.

14 - Høring - Camønogården

Høring vedr. etablering af Camønogården
som kursuscenter og overnatningssted.  

Provstiudvalget har ingen bemærkninger dertil.  



 
Høringsmateriale er desuden videresendt til
Magleby-Borre sognes menighedsråd.

Sager:
Høring - Magleby-Borre - Camønogården - 2021
(2021 - 6576)

Bilag:
Høring af eksterne myndigheder_41366-21_v1(1),
Idefase - Camønogården.pdf_41313-21_v1(1)

15 - Eventuelt
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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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