
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 6. april 2022 - d. 06-04-2022 kl. 18:30 til 21:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt.  

2 - Allerslev - ansøgning om 5%-midler og
konvertering af anlægsmidler

Allerslev sogns menighedsråd ansøger i e-mail
den 25. marts 2022 om konvertering af anlægsmidler
og om tildeling af 5%-midler til kalkning af Allerslev
kirke.
 
Anlægsprojekt vedr. reparation af tag på våbenhus
er afsluttet med et overskud på kr. 17.567,57, og
anlægsprojekt vedr. belægning i præstegården er
afsluttet med et overskud på kr. 8.770.
 
Menighedsrådet ansøger om at konvertere disse
overskud til anlægsprojekt "Kalkning af kirke", og
menighedsrådet ansøger om 5%-midler, kr.
108.412,43, til restfinansiering af projektet.

Sager:
5%-midler - Allerslev - Kalkning af kirke - 2022 (2022 -
7175)
Konvertering af anlægsmidler - Allerslev - Kalkning af
kirke - 2022 (2022 - 7174)

Bilag:
Ansøgning om midler til kalkning af Allerslev kirke.
Synsforretning 2022., Skema_til_ansoegning_af_5_-
midler.25-3-22, scan0136

Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, kr.
17.567,57 og kr. 8.770, godkendes af
provstiudvalget.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 108.412,43, til
restfinansiering af projektet godkendes af
provstiudvalget.

3 - Bårse-Beldringe - endelig godkendelse af Projektet principgodkendes under forudsætning af,



badeværelsesprojekt

Bårse-Beldringe sognes menighedsråd ansøger i e-
mail den 23. marts 2022 om endelig godkendelse af
badeværelsesprojekt i Bårse præstegård.
 
Vedlagt er bevillingsbrev udsendt til menighedsrådet
ifm. udmelding af endeligt budget 2022.

Sager:
Budget 2022 (2021 - 10111)
Budget 2022 (2021 - 10111)

Bilag:
Provstiet vedr. tilbud toilet præstegård 2022, Tilbud
fra Malermester Birthe Olsen, Tilbud fra Tømre,
Bårse-Beldringe budget 2022

at Bårse præstegård er en af de præsteboliger, der
bevares ifm. pastoratsammenlægningen i Køng-
Svinø, Sværdborg-Lundby og Bårse-Beldringe
pastorater.

4 - Stensby - kirkegårdens indretning

Stensby sogns menighedsråd ansøger i e-mail den
15. marts 2022 om godkendelse af ændring af
kirkegårdens indretning.

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Stensby kirkegård - 2020 (2019 -
14974)

Bilag:
Udvidelse af urnegravsteder[48719], ny
kirkegårdsvedtægt 2019 vers 8[36492], Ansøgning
om etablering af flere urnegravsteder, Kirkegården ny
plan[48720]

Sonja Andersen deltog ikke i behandlingen af
mødepunktet.  
 
Ansøgning om udvidelse af antallet af
urnegravsteder godkendes af provstiudvalget.

5 - Foreløbige driftsrammer 2023

Godkendelse af foreløbige driftsrammer for budget
2023.
 
Drøftelse og eventuel beslutning vedr. bevilling til
præstegårdskasser i pastorater med flere
menighedsråd.
 
Fastsættelse af dato for budgetsamrådsmøde. 
 
Vedlagt er
VEJ nr 10205 af 30/11/2016: Vejledning om kirke-
 og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.

Sager:

Foreløbige driftsrammer vedr. budget 2023
godkendes af provstiudvalget.
 
Ved nye pastorater med flere menighedsråd
besluttes det, at udmelde særskilt bevilling til
præstegårdskassen. 
 
Budgetsamrådsmøde afholdes tirsdag den 30. august
kl. 19.00 i Vordingborg sognegård. 



Budget 2023 (2022 - 10733)
Budget 2023 (2022 - 10733)

Bilag:
Vejledning om kirke og provstiudvalgskassernes
budget, regnskab og revision m.v., Foreløbig
driftsudmelding 2023, Langebæk pastorat, foreløbig
driftsramme 2023, Foreløbige drifterammer budget
2023 - følgebrev

6 - Nedsættelse af budgetudvalg

Nedsættelse af budgetudvalg, herunder fastsættelse
af dato for udvalgsmøde vedr. budget 2023. 

Nedsættelse af nyt budgetudvalg udskydes.
 
Det nuværende budgetudvalg bestående af Sonja,
Karin og provst arbejder med budget 2023. 
 
Udvalgsmøde afholdes tirsdag den 12. juli kl. 9.00.

7 - Bårse-Beldringe - forpagterbolig

Orientering vedr. forpagterbolig.
 
Vedlagt er til orientering tidligere brev fra
menighedsrådet vedr. forpagterboligen.

Sager:
Bårse-Beldringe - Orientering vedr. forpagterbolig -
2021 (2021 - 27720)
Bårse-Beldringe - Orientering vedr. forpagterbolig -
2021 (2021 - 27720)

Bilag:
Nedlæggelse af udlejningsejendom Præstøvej 7,
4720 Præstø, Orientering om forpagterbolig

Orientering.  

8 - Høring af Natura 2000-planer

Til orientering og eventuel videre foranstaltning.  

Sager:
Høring - Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Udkast til
Natura 2000-planer - 2022 (2022 - 9633)
Høring - Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Udkast til
Natura 2000-planer - 2022 (2022 - 9633)

Bilag:
Orientering om myndighedshøring af udkast til
Natura 2000-planer (MST Id nr. 4597117),
Høringsbrev til offentlig høring af Natura 2000-
planer, Orientering om myndighedshøring af udkast
til Natura 2000-planer (MST Id nr. 4597117)

Provstiudvalget har intet at bemærke.  



9 - Folkekirkens grønne omstilling

Oplæg ved arbejdsudvalget vedr. formandsmøde
den 2. maj 2022. 

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Folkekirkens Grønne
Omstilling - 2022 (2022 - 7483)
Stege-Vordingborg Provsti - Folkekirkens Grønne
Omstilling - 2022 (2022 - 7483)

Bilag:
Notat af udvalgsmøde den 22. marts 2022,
Spørgsmål vedr. grøn omstilling

Orientering ved udvalget.
 
Tilbagemelding fra menighedsrådene fastsættes til
den 15. juni.
 
Folkekirkens grønne omstilling sættes på
dagsordenen til budgetsamrådsmødet.

11 - Orientering

Orientering ved provst.  

Orientering.

12 - Dato for PU-møder

Fastsættelse af dato for PU-møder. 

PU-møde afholdes 14. juni kl. 18.30 og 16. august kl.
18.30.

13 - Eventuelt
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Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Sonja Marie Andersen

Jytte Sønderstgaard Clausen Benny Hansen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jesper Bo Blomgren (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jens Elkjær Petersen (Køge Provsti)

Karin Brita Hindborg Skovgaard
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