
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder
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Deltagere: Therese Nielsen, Kjeld Lorenzen, Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg
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Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til godkendelse. 

Stege sogns menighedsråd har fremsendt en
anmodning om frigivelse af bundne midler vedr.
Morten Reenbergs Gård.
 
Anmodningen behandles som punkt 22) Stege -
frigivelse af bundne midler.
 
Dagsorden godkendes med denne tilføjelse.  

2 - PUK - årsregnskab 2020

Provstiudvalgskassens årsregnskab 2020 til
godkendelse.

Sager:
PUK - Årsregnskab 2020 (2019 - 29865)

Bilag:
PUK afleveret årsregnskab 2020

Provstiudvalgskassens årsregnskab 2020 blev
gennemgået.
 
Stege-Vordingborg Provstiudvalg, CVR-nr.
25084276, Regnskab 2020, Afleveret d. 02-02-2021
14:33 godkendt af provstiudvalget med den ændring,
at der tilføjes oplysninger om udgifter til turist- og
pilgrimsarbejde under formål 3 i forklaring til
årsregnskab 2020.

3 - Sværdborg-Lundby - konvertering af
anlægsmidler

Dette og de følgende to dagsordenspunkter refererer
til én og samme ansøgning fra menighedsrådet, men
er af hensyn til sagsbehandling og journalisering i F2
opsplittet i 3 forskellige punkter.
 
Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger
om konvertering af anlægsmidler.
 
Anlægsprojekt 8001, Kalkning og gravminder, er
afsluttet med et overskud på kr. 47.486,38.
Overskuddet ønskes overført til anlægsprojekt 8010,
Handicapvenlig indgang kirken, som er afsluttet med
et underskud på kr. -42.905,33. Restbeløb på kr.

Ansøgning om konvertering af anlægsmidler
godkendes af provstiudvalget. 



4.581,05 overføres til driften.
 
Samlet oversigt over anlægsaktiviteter og
opsparinger pr. 31.12.2020 er vedlagt.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Sværdborg-Lundby -
Niveaufri adgang til Sværdborg kirke - 2020 og 2021
(2020 - 16192)
Konvertering af anlægsmidler - Sværdborg-Lundby -
Niveaufri adgang til Sværdborg kirke - 2020 og 2021
(2020 - 16192)

Bilag:
Ansøgning provstiet, Løbende styring
anlægsaktiviteter incl opsparinger

4 - Sværdborg-Lundby - køb og montering af kamera
mm.

Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger
om indkøb af kamera og skærm til organist, idet
organisten efter flytning af orgel ifm. etablering af ny
handicapvenlig indgang, nu ikke længere kan se
præsten under gudstjenester og kirkelige handlinger.
Kameraet skal monteres på en af kirkens søjler. I
samme ombæring skal der etableres internet i
kirken, så der kan tilbydes livestreaming af
gudstjenester. 
 
Indkøb af kamera og skærm samt etablering af
internet beløber sig til kr. 46.250.
 
Menighedsrådet ansøger om konvertering af
anlægsmidler. Anlægsprojekt 8305, Rep. af
kirkegårdsmur, er afsluttet med et overskud på kr.
40.843,07. Dette overskud ønskes konverteret til
driften til indkøb af kamera mm. Ligeledes ansøger
menighedsrådet om konvertering af kr. 5.400 fra
opsparing til tag (80xx Tag) til samme formål.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Sværdborg-Lundby -
Køb og montering af kamera og skærm - 2021 (2021 -
3636)

Bilag:
Referat af menighedsrådsmøde 2021-01-19, Bilag 2 -
4750sværdborg kirke rev 13-1-2021, Søjle,
Kameravinkel, Ansøgning om anskaffelse af kamera
m.m. og konvertering af anlægsmidler.

Provstiudvalget godkender oprettelse af nyt
anlægsprojekt, Køb og montering af kamera mm., og
godkender konvertering af anlægsmidler, kr.
40.843,07.
 
Ansøgning om konvertering af kr. 5.400 fra opsparing
til tag (80xx Tag) til samme formål godkendes ikke.
Det er provstiudvalgets opfattelse, at
menighedsrådet selv bør kunne afholde den
resterende udgift af driftsbudgettet.
 
Provstiudvalget gør opmærksomhed på, at selve
opsætningen af inventaret kan kræve
Stiftsøvrighedens godkendelse, såfremt der gøres
indgreb/bores i murværk/konstruktioner/inventar
over 100 år (jf. DAP - Håndbøger -  Bygninger og
arealer - Hvem må hvad). Hvis det er tilfældet, skal
sagen indsendes via Byggesag på DAP, hvorefter
provsti videresender til godkendelse i Stiftet.



5 - Sværdborg-Lundby - frigivelse af bundne midler

Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd anmoder
om frigivelse af bundne midler.
 
Det drejer sig om beløb, kr. 2.803,49, hævet på
opsparingskonto til dækning af momsregulering
tilbage i 2018, der ikke tidligere er søgt om
godkendelse til.

Sager:
Sværdborg-Lundby - Prohiberede midler -
Anmodning om frigivelse af beløb (2021 - 3666)

Bilag:
Ansøgning provstiet

Anmodning godkendes af provstiudvalget. 

6 - Mern-Øster Egesborg - istandsættelse af tage og
tagværk på Mern kirke

Mern-Øster Egesborg sognes menighedsråd ansøger
den 22. januar 2021 om godkendelse af detailprojekt
vedr. istandsættelse af tage og tagværk på Mern
kirke. 

Ved det ordinære syn i 2019 konstateredes alvorlige
angreb af borebiller i tagkonstruktionens træværk
samt utætheder med lækage. Der blev i budget 2020
bevilget 1.000.000 kr. til projektet. 

Projektet er sendt i udbud med tilbudsfrist den 8.
februar. Menighedsrådet holder næste
menighedsrådsmøde den 11. februar og eftersender
beslutning vedr. tilbud umiddelbart efter. 

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

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget godkender økonomien i projektet og
beder menighedsrådet om, at afholde den
resterende del af udgiften af menighedsrådets frie
midler.
 
Projektet videresendes til Stiftsøvrighedens
godkendelse med bemærkning om, at økonomien er
på plads.  

7 - Kalvehave - køb af tipvogn

Kalvehave menighedsråd har i budget 2021

Anmodning godkendes af provstiudvalget. 



fået anlægsbevilling på kr. 117.000 til køb af tipvogn.
 
 
Menighedsrådet anmoder om tilladelse til køb
af tipvognen nu, så den kan anvendes, når der skal
tages gran af på kirkegården.

Sager:
Kalvehave - Skærpet økonomitilsyn - 2019 (2020 -
1043)
Kalvehave - Skærpet økonomitilsyn - 2019 (2020 -
1043)

Bilag:
1) referat 28-1-2021, REFERAT 28-1-2021
UNDERSKREVET., Ansøgning fra Kalvehave
menighedsråd, Driftkonto 11-1-2021, Havdrup tip
vogn, Tipvogn el. Servicegården

8 - Magleby-Borre - opretning af dele af stendige

Magleby-Borre sognes menighedsråd anmoder om
tilladelse til at lave forundersøgelser vedr. opretning
af stendige på Magleby kirkegård.
 
På kirkegården er der 2 delstrækninger, hvor der er
en kampestensmur, som igennem årene er skredet
ud og flere sten er trillet ned. Efter rådgivning hos
kirkekonsulenterne på Nationalmuseet skal der nu
laves forundersøgelser vedr. opretningen af
stendiget, før der kan gives prisoverslag og før der
kan træffes beslutning om udfærdigelse af
detailprojekt.
 
Menighedsrådet forventer at ansøge om
anlægsmidler til projektet i budget 2022. 

Sager:
Vejledning vedr. opstart af byggesag - Magleby-
Borre - Reparation af Magleby kirkegårdsmur - 2020
(2020 - 28379)

Bilag:
Stendige, møde nr.2-20-24 d. 19.januar 2021

Provstiudvalget beder menighedsrådet om, at tage
kontakt til kirkegårdskonsulenten og bede hende
om, at aflægge besigtigelse på Magleby kirkegård.

9 - Damsholte - forpagtningskontrakt til
godkendelse

Forpagtningskontrakt fra Damsholte sogns
menighedsråd blev den 17. november 2020 sendt til
udtalelse hos præstegårdskonsulent Karl-Åge

Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakten
med præstegårdskonsulentens udtalelser, der
vedhæftes kontrakten som bilag.  
 
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på,
at begge underskriftsberettigede i menighedsrådet



Hornshøj Poulsen. 
 
Præstegårdskonsulentens kommentarer til
forpagtningskontrakten er modtaget den 15.
december 2020.

Sager:
Damsholte - Forpagtningskontrakt - 2021-2025 (2020
- 32126)
Damsholte - Forpagtningskontrakt - 2021-2025 (2020
- 32126)

Bilag:
SV Til præstegårdskonsulenten Fremsendelse af
forpagtningskontrakt fra Damsholte sogns
menighedsråd (STPR F2 1159498),
Præstegårdskonsulentens kommentarer til
forpagtningsaftale mellem Damsholte Kirke,
forpagtningskontrakt

skal underskrive forpagtningskontrakten.

10 - Udby-Ørslev - kirkegårdsvedtægter til
godkendelse

Udvalget til behandling af kirkegårdsvedtægter har
gennemgået vedtægter for Udby og Ørslev
kirkegårde og indstiller disse til godkendelse.

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Udby og Ørslev kirkegårde -
2020 (2020 - 33981)

Bilag:
Vedtægter Udby kirkegård Dec 20, Vedtægter Ørslev
kirkegård Dec 20

Kirkegårdsvedtægter for Udby og Ørslev kirkegårde
godkendes af provstiudvalget.  

11 - Keldby-Elmelunde - kirkegårdsplan til
godkendelse

Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen
vedr. ny kirkegårdsplan for Keldby kirkegård er
modtaget den 16. januar 2021.
 

Sager:
Kirkegårdsplan - Keldby-Elmelunde - Keldby
kirkegård - 2020 (2019 - 4248)
Kirkegårdsplan - Keldby-Elmelunde - Keldby
kirkegård - 2020 (2019 - 4248)
Kirkegårdsplan - Keldby-Elmelunde - Keldby
kirkegård - 2020 (2019 - 4248)

Kirkegårdsplan for Keldby kirkegård godkendes af
provstiudvalget.  



Bilag:
2020-01-16 udtalelse udviklingsplan, Delreferat fra
møde PU-møde 9. oktober 2020, Ansøgning om ny
kirkegårdsplan, Keldby kirkegård 28.09.2020

12 - Jungshoved - udtalelse vedr. kirkegårdsplan

Udtalelse vedr. Jungshoved kirkegård til orientering.
 

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

Bilag:
2021-01-10 Udtalelse Udviklingsplan

Orientering, drøftelse og beslutning om videre
forløb.  

13 - Henvendelse - Dansk Kirkebelysning

Drøftelse og eventuel beslutning ift. henvendelse fra
Dansk Kirkebelysning vedrørende en mulig aftale
med provstiet om energioptimering af indendørs og
udendørs belysning i sognene.

Sager:
Energioptimeringspulje - Henvendelse - Dansk
Kirkebelysning - 2020 (2020 - 36248)

Bilag:
Referenceliste - Dansk kirkebelysning, Provsti
Løsning

Provstiudvalget afstår fra at benytte sig af tilbuddet
fra Dansk Kirkebelysning.

15 - Køng-Svinø - 50% lokalfinansieret sognepræst

Maren Pitter Poulsen fratræder med udgangen af
februar måned sin stilling i Køng-Svinø Pastorat. 
 
Orientering om tanker om stillingsindhold.

Orientering.

16 - Fredningsforslag vedr. Kirkeskoven og
Kirkeengen

Orientering om forslag til fredning af Kirkeskoven og
Kirkeengen fra Danmarks Naturfredningsforening og
Vordingborg kommune.

Sager:
Høring - Vordingborg MR - Fredning af Kirkeskoven
og Kirkeengen - 2021 (2021 - 937)

Orientering.



Bilag:
FN-SSJ-43-2020 Bekendtgørelse, Kirkeskoven og
Kirkeengen, Fredningsforslag for Kirkeskoven og
Kirkeengen med bilag,
Fredningskort_Kirkeskoven_11062020

17 - Sværdborg Præstegård

Orientering om tidsbegrænset udlejning af
Sværdborg Præstegård. 

Orientering.

18 - Langebæk Præstegård

Orientering om udflytningssyn.  

Orientering.  

19 - Opdatering af oplysninger til Nordea

Opdaterede oplysninger om
provstiudvalgsmedlemmer og fuldmagtshavere skal
udfyldes og fremsendes til bank.

Punktet bortfalder.

20 - Fællesmøder for nye menighedsråd

Drøftelse. Hvad gør vi ift. fællesmøder for nye
menighedsråd? 

Der sendes mail til menighedsrådene.  

21 - Eventuelt

 

 

22 - Stege - frigivelse af bundne midler

Stege sogns menighedsråd anmoder om frigivelse af
bundne midler vedr. Morten Reenbergs Gård.
 
Det drejer sig om frigivelse af i alt kr. 224.349,55.

Sager:
Stege - Prohiberede midler - Frigivelse af bundne
midler - Morten Reenbergs Gård (2020 - 32543)

Bilag:
Ansøgning frigivelse af opsparede midler
11.12.2019.253, Bilag MRG 2019.253

Anmodning om frigivelse af bundne midler
godkendes af provstiudvalget. 
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