
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 11. januar 2022 - d. 11-01-2022 kl. 18:30 til 21:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden godkendt.  

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

I budget 2020 fik Kalvehave sogns menighedsråd
bevilget anlægsmidler, kr. 570.000, til ny tilbygning
til eksisterende værkstedsbygning.
 
Der er indhentet tilbud på opgaven, og
menighedsrådet ansøger i e-mail den 3. januar 2022
dels om konvertering af anlægsmidler og dels om
tildeling af 5%-midler til restfinansiering af projektet.
 
Der ansøges om konvertering af anlægsmidler, kr.
102.684, fra anlægsprojekt "Støttemur" til
byggeprojektet.
 
Og der ansøges om 5%-midler, kr. 207.489,75, til
restfinansiering af projektet.
 
Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.20
kr. -34.358.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Kalvehave -
Værkstedsbygning - 2022 (2022 - 234)
5%-midler - Kalvehave - Værkstedsbygning - 2022
(2022 - 239)
Konvertering af anlægsmidler - Kalvehave -
Værkstedsbygning - 2022 (2022 - 234)

Bilag:

Provstiudvalget godkender konvertering af
anlægsmidler, kr. 102.684 fra anlægsprojekt
"Støttemur" og godkender ansøgning om 5%-midler,
kr. 207.489,75.



Ansøgning om ekstra bevilling, Styring
anlaegsaktiviteter 2021 - Kalvehave, 12
Menighedsrådsmøde 9-12 underskrevet,
Aktdokument

3 - Sværdborg-Lundby - kirkegårdsplan til
godkendelse

Udviklingsplan for Lundby kirkegård til godkendelse.
 
Torsdag den 9. december 2021 blev der afholdt
møde på Lundby kirkegård med deltagelse af
kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen, repræsentanter
fra provstiudvalg (Mette, Jan, Karin og Sonja) og
menighedsråd.
 
Udtalelsen fra kirkegårdskonsulenten er fremsendt
den 19. december 2021 og provstiudvalget træffer jf.
BEK nr. 1172 af 19/09/2016, §19 stk. 4, afgørelse i
sagen.   

Sager:
Kirkegårdsplan - Sværdborg-Lundby - Lundby
kirkegård - 2021 (2021 - 28616)
Kirkegårdsplan - Sværdborg-Lundby - Lundby
kirkegård - 2021 (2021 - 28616)

Bilag:
2021-12-19 Udtalelse Udviklingsplan, Rapport efter
rettelser_jan_2020, Tilbud rådgiverydelse for
udførelse_januar2020, Etapeplan_20.01.2020

Provstiudvalget henholder sig til
kirkegårdskonsulentens udtalelse og godkender
således ikke kirkegårdsplanen for Lundby kirkegård.
 
Provstiudvalget henstiller til, at menighedsrådet
genovervejer deres projekt og projektets omfang.
 
Provstiudvalget stiller sig til rådighed for vejledning
for det videre forløb.

4 - Udby-Ørslev - købsaftale til godkendelse

Udby-Ørslev sognes menighedsråd ansøger i e-mail
den 9. december 2021 om godkendelse af købsaftale
indgået med Vordingborg Kommune om overtagelse
af forsamlingshusgrund og parkeringsplads.
 
Omkostninger i forbindelse med overtagelsen
beløber sig til kr. 50.000, som menighedsrådet selv
finansierer.
 
Menighedsrådet oplyser desuden om forventede
fremtidige lønudgifter efter overtagelse.

Sager:
Køb/salg - Udby-Ørslev - Overtagelse af
forsamlingsgrund og P-plads - 2022 (2019 - 8999)
Køb/salg - Udby-Ørslev - Overtagelse af
forsamlingsgrund og P-plads - 2022 (2019 - 8999)

Jesper Blomgren deltog ikke i behandlingen af
mødepunktet. 
 
Provstiudvalget godkender købsaftale indgået med
Vordingborg Kommune om overtagelse af
forsamlingshusgrund og parkeringsplads.



Køb/salg - Udby-Ørslev - Overtagelse af
forsamlingsgrund og P-plads - 2022 (2019 - 8999)
Køb/salg - Udby-Ørslev - Overtagelse af
forsamlingsgrund og P-plads - 2022 (2019 - 8999)

Bilag:
Orientering, Vo Kom Købsaftale jan 2022, SV Til
Torben Christensen Opklarende spørgsmål vedr. mail
(STPR F2 1692315), tilføjelse, Aktdokument

5 - Langebæk pastorat - lejekontrakt til godkendelse

Stensby menighedsråd fremsender på vegne
af Langebæk pastorat lejekontrakt vedr. leje
af Skåningevej 37 til godkendelse.
 
Boligen skal fungere som midlertidig tjenestebolig
for kommende præst og provst.  

Sager:
Tjenestebolig - Langebæk Pastorat - Leje af
midlertidig tjenestebolig - 2022 (2021 - 34596)

Bilag:
Lejekontrakt på Skåningevej 37,4773 Stensved.delvis
underskrevet

Sonja Andersen deltog ikke i behandlingen af
mødepunktet.  
 
Provstiudvalget godkender lejekontrakt vedr. leje af
midlertidig tjenestebolig beliggende Skåningevej 37.

6 - Placering af provstestilling

Biskoppen har den 10. december 2021 truffet
afgørelse om sammenlægning af Kalvehave-Stensby
og Mern-Øster Egesborg pastorater til et nyt 4-sogns
pastorat benævnet Langebæk pastorat med virkning
fra den 15. december 2021. Biskoppen har besluttet
at placere provstestillingen i dette pastorat.
 
Roskilde Stift beder i e-mail den 20. december 2021
om provstiudvalgets eventuelle bemærkninger
hertil.

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

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget er indforstået med placering af
provstestilling i Langebæk pastorat.  

7 - Provsteansættelse

Roskilde Stift orienterer i e-mail den 17. december,

Orientering ved Jens Elkjær.  



at stillingsopslaget som provst for Stege-Vordingborg
Provsti og sognepræst i Langebæk Pastorat bliver
optaget i Præsteforeningens Blad, der udkommer
fredag den 14. januar 2022. Ansøgningsfristen
udløber den 31. januar 2022.
 
Orientering om forløb og procedure i præste- og
provsteansættelse.
 
Vedlagt er "Værd at vide om præste- og
provsteansættelse" samt VEJ nr. 9655 af 21/11/2013
Vejledning om menighedsråds, provstiudvalgs og
stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis
præste og provstestillinger m.m.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Opslag af provstestilling
- Embedsbeskrivelse - 2021 (2021 - 33623)

Bilag:
2021-02-22 Værd_at_vide_om_præsteansættelse,
VEJ nr. 9655 af 21-11-2013

8 - Kirkebogseftersyn

Kirkebogseftersyn gennemføres af kst. provst med
deltagelse af tilsynsførende kordegn.
 
Det indstilles, at provstiudvalget godkender honorar
til tilsynsførende kordegn.

Provstiudvalget godkender bevilling af honorar. 

9 - Honorar til PU-formand

På baggrund af anden praksis i Roskilde Stift
indstilles det, at den fungerende læge PU-formand
modtager honorar på kr. 2.371,10 om måneden.

Karin Skovgård deltog ikke i behandlingen
af mødepunktet.  
 
Provstiudvalget godkender bevilling af honorar til
læg formand.

10 - Orientering

Orientering ved kst. provst. 

Generel orientering.

11 - Dato for PU-møder

Fastsættelse af dato og tidspunkt for PU-møde i
april, maj og juni.
 
Der foreslås onsdag den 6. april kl. 18.30, tirsdag den
10. maj kl. 18.30 og tirsdag den 14. juni kl. 18.30.

De foreslåede datoer for PU-møde i april og maj
godkendes.



12 - Udvalg i PU

Dagsordenspunkt v. Sonja Andersen.
 
Drøftelse og eventuel nedsættelse af udvalg.
 
I foregående valgperiode var der nedsat dels
et økonomiudvalg og dels et kirkegårdsudvalg, og
PU-medlem Sonja Andersen foreslår nedsættelse af
disse udvalg igen.  
 
Kort præsentation af udvalgsarbejdet ved Sonja. 

Orientering og drøftelse af udvalgsarbejde.
 
Nedsættelse af udvalg udsættes.

13 - Generel orientering om økonomi og puljer

Dagsordenspunkt v. Helge Rørtoft-Madsen.
 
Orientering om de økonomiske midler provstiet har
disponeret over og fordelt i 2020, 2021 og 2022.
 
Orientering om Aktivitets- og
Energioptimeringspuljernes størrelse samt ansøgte
og bevilgede beløb i 2019, 2020 og 2021.

Sager:
Budget 2020 (2019 - 11058)
Budget 2021 (2018 - 9167)
Budget 2022 (2021 - 10111)
PUK - Årsregnskab 2021 (2022 - 688)

Bilag:
Samlet oversigt budget 2020, Budget 2021, samlet
oversigt for Stege-Vordingborg Provsti, Fællesbrev -
endelige drifts- og anlægsrammer, budget 2022,
Puljer 2019-2021

Orientering og drøftelse.  

14 - Tilsyn med PUK-kassen

Orientering.
 
Roskilde Stift meddeler i e-mail den 15. december
2021, at provstiudvalgskassens 3.
kvartalsrapport 2021 er gennemgået af
Stiftsøvrigheden uden bemærkninger.

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

Bilag:
Aktdokument

Orientering.



15 - Eventuelt
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Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Sonja Marie Andersen

Karin Brita Hindborg Skovgaard Jytte Sønderstgaard Clausen

Benny Hansen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Helge Rørtoft-Madsen (Stege-
Vordingborg Provstiudvalg)

Josiane Jensen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jan Knud Jørgensen

Jesper Bo Blomgren (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jens Elkjær Petersen (Køge Provsti)
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