
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 13. november 2020 - d. 13-11-2020 kl. 09:45 til 13:30

Deltagere: Therese Nielsen, Kjeld Lorenzen, Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg
Skovgaard, Mette Marianne Magnusson, Jytte Sønderstgaard Clausen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til godkendelse. 

Dagsorden godkendes.  

2 - Bårse-Beldringe - Ansøgning om midler fra
energioptimeringspulje

Bårse-Beldringe menighedsråd ansøger i e-mail den
30. oktober 2020 om tildeling af midler fra
energioptimeringspuljen, kr. 35.000, til udskiftning af
projektørlys ved Bårse og Beldringe kirker, samt til
udskiftning til LED-pærer i Bårse kirke.

Sager:
Energioptimeringspulje - Bårse-Beldringe -
Projektørlys og LED-lys - 2020 (2020 - 31358)

Bilag:
Ansøgning til PU_ energioptimeringspuljen_2020

Ansøgning om midler fra energioptimeringspulje, kr.
35.000, godkendes af PU.

3 - Stensby - Ansøgning om 5%-midler

Stensby menighedsråd ansøger den 25. oktober
2020 om 5%-midler, kr. 50.000, til dækning af
udgifter til beskæring og fældning af træer på
Stensby kirkegård.
 
Beløbet dækker ikke hele udgiften til arbejdet, men
menighedsrådet forventer at kunne finansiere den
resterende del selv.

Sager:
Stensby - Fældning af træer på kirkegård - 2020
(2020 - 26092)
5%-midler - Stensby - Fældning og beskæring af

Sonja Andersen forlod mødet efter fremlæggelse
af punktet.  
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 50.000, godkendes af
PU. 



træer - 2020 (2020 - 30689)

Bilag:
Fra Karin Corfitzen Udtalelse vedr. fældning af træer
på Stensby kirkegård, 2020-10-10 Udtalelse fældning
af træer, VS Ansøgning om 5 % midler fra Stensby
menighedsråd, Tilbud fra K&S[41289], Ansøgning 5 %
midler til provsti

5 - Stege - Ansøgning om 5%-midler

Stege menighedsråd ansøger i e-mail den 8.
november 2020 om tildeling af 5%-midler, kr.
36.684,16, til dækning af afregnede feriepenge for
fratrådte medarbejdere.
 
NB! Der er taget højde for dette beløb i det
indberettede beløb til budget 2021.
 

Sager:
5%-midler - Stege - Feriepenge til fratrådte
medarbejdere - 2020 (2020 - 32253)

Bilag:
Stege, Bilag til 5% ansøgning feriepenge 2020.253,
5% ansøgning indfrosne fp. 31.10.2020.253

Ansøgning om 5%-midler, kr. 36.684,16, godkendes
af PU.

6 - Stege - Ansøgning om 5%-midler og om
konvertering af anlægsmidler

Stege menighedsråd ansøger i e-mail den 9.
november 2020 om konvertering af anlægsmidler.
To anlæg, Vaskeplads m/olieudskiller og Radon i
præstegård, er afsluttet med et overskud på i alt kr.
148.125,89. Der ansøges om konvertering af disse
anlægsmidler til delvis dækning af underskud på
byggeriet af nyt maskinhus ved kirkegården.
 
I samme ombæring ansøges om 5%-midler, kr.
145.925,96, til dækning af det resterende underskud
på anlægsprojektet.

Sager:
5%-midler - Stege - Maskinhus på kirkegården - 2020
(2020 - 32511)
Konvertering af anlægsmidler - Stege - Maskinhus på
Stege kirkegård - 2020 (2018 - 23371)

Bilag:
5% ansøgning anlæg 31.10.2020.253, Ansøgning
konvertering af anlægsmidler 31.10.2020.253, 8317

Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, kr.
148.125,89, godkendes af PU.
 
Ansøgning om 5%-midler, kr. 145.925,96, godkendes
af PU.



Maskinhus 2016 2020.253, MR møde 09
04.11.2020.253, Styring anlægsaktiviteter 2020.253

7 - Keldby-Elmelunde - Ansøgning om konvertering
af anlægsmidler

Keldby-Elmelunde menighedsråd har i budget 2021
fået anlægsbevilling, kr. 300.000, til reparation af
kirkegårdsdige i Keldby.
 
Kirkegårdskonsulenten har besigtiget stedet og
anbefaler, jf. vedhæftede notat, at menighedsrådet
løbende foretager de nødvendige reparationer, når
sten falder ned eller løsner sig.
 
Derfor anmodes om, at de bevilgede
anlægsmidler til kirkegårdsdiget, overflyttes
til anlægsprojekt vedr. kirkegårdsplan for Keldby
kirkegård.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Keldby-Elmelunde -
Kirkegårdsplan Keldby kirkegård - 2020 (2020 -
31451)

Bilag:
2020-10-10 Notat vedr. stengærde, Ansøgning om
overflytning af anlægsmidler 31.10.2020

Karin Skovgaard forlod mødet efter fremlæggelse af
punktet.
 
Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, kr.
300.000, godkendes af PU. 

8 - Køng-Svinø - Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler

Køng-Svinø menighedsråd anmoder i e-mail den 8.
november 2020 om konvertering af
restanlægsmidler.
 
Indkøb af maskiner til kirkegård er afsluttet med et
overskud på kr. 3.014, og dette overskud ønskes
overflyttet til anlægsarbejde vedr. tårnene på Køng
og Svinø kirker.

Sager:
Konvertering af anlægsmidler - Køng-Svinø -
Istandsættelse af Køng og Svinø kirketårne - 2020
(2020 - 27587)

Bilag:
Flytning af midler

Mette Magnusson forlod mødet efter fremlæggelse
af punktet.
 
Ansøgning om konvertering af anlægsmidler, kr.
3.014, godkendes af PU.

9 - Stege - Ansøgning om frigivelse af bundne midler PU godkender frigivelse af bundne midler, i alt kr.



Stege menighedsråd har fået foretaget
vedligeholdelsesarbejde på Morten Reenbergs Gård
for i alt kr. 104.370,05.
 
Menighedsrådet anmoder i e-mail den 9. november
2020 om, at beløbet frigives af de bundne midler til
Morten Reenbergs Gård. 
 
Dokumentation for udgift er vedlagt.

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

Bilag:
Ansøgning frigivelse af bundne midler
31.10.2020.253, Bilag til frigivelse af midler MRG
31.10.2020.253

104.370,05. 

10 - Damholte - Ansøgning om reparation af flygel

Damsholte menighedsråd ansøger i e-mail den 3.
november 2020 om at måtte benytte driftsmidler, kr.
66.200, til istandsættelse af kirkens flygel.
 
Vedlagt er 3. kvartalsrapport 2020 for kirkekassen.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - 3. kvartalsrapporter -
2020 (2020 - 28768)
Damsholte - Ansøgning om reparation af kirkens
flygel - 2020 (2019 - 6646)

Bilag:
Kvartalsrapport u 30.09.2020.240, Ansøgning om
reparation af Damsholte kirkes flygel, Tilbud
Damsholte kirke

Da det er provstiudvalgets opgave at føre tilsyn med
menighedsrådenes økonomi og forvaltningen af
deraf, drøftedes sagen ved PU-mødet.
 
Provstiudvalget er af den holdning, at det ikke er
rimeligt at bruge 66.200 kr. på en midlertidig
musikalsk løsning, når der kan erhverves f.eks. et
udmærket el-klaver, som i længden bedre kan klare
fugt- og temperatursvingninger i kirkerummet, for
langt billigere penge.

11 - Præstø - Konsulentudtalelse vedr.
kirkegårdsplan

Der er jf. PU-møde den 9. oktober 2020 indhentet
udtalelse fra kirkegårdskonsulenten
vedr. udviklingsplan for Præstø kirkegård.  

Sager:
Kirkegårdsplan - Præstø - Præstø kirkegård - 2020
(2020 - 24224)

Bilag:

Orientering om kirkegårdskonsulentens anbefaling. 



2020-11-08 Udtalelse Udviklingsplan

12 - Præstø - Istandsættelse af kirkegårdsmur

Præstø menighedsråd har via DAP den 2. november
2020 indsendt byggesag vedr. istandsættelse af
kirkegårdsmuren omkring den østlige side at Præstø
kirkegård.
 
Efter konsulentudtalelse fra Nationalmuseets
kirkekonsulent Per Kristian Madsen, har
menighedsrådet fået udarbejdet et forprojekt, som
skal videresendes mhp. en principgodkendelse fra
Stiftsøvrigheden.
 

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:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening

Sagen videresendes med anbefaling til
Stiftsøvrighedens godkendelse med bemærkning
om, at økonomien er på plads.  

13 - Bårse-Beldringe - Forpagtningskontrakt til
godkendelse

Bårse-Beldringe menighedsråd anmoder om
godkendelse af forpagtningskontrakt gældende for
perioden 1. januar 2021 - 31. december 2025.
 
Kontrakten er påtegnet af præstegårdskonsulenten
uden bemærkninger.

Sager:
Bårse-Beldringe - Forpagtningskontrakt - 2021-2025
(2020 - 31705)

Bilag:
Forpagtningskontrakt påtegnet Bårse-Beldringe

Forpagtningskontrakt godkendes af PU.  

14 - PUK - 3. kvartalsrapport 2020

3. kvartalsrapport med forklaring til godkendelse i
PU.
 
Vedlagt er tillige oversigt over 5%-puljen pr. 30.

3. kvartalsrapport godkendes af PU. 



september 2020. 

Sager:
PUK - Kvartalsrapporter - 2020 (2018 - 19573)

Bilag:
PUK 3. kvartalsrapport 2020, PUK Budget, formål
30.09.2020, PUs kommentarer til 3. kvt. 2020, 3. kvt.
5% midler 30.09.20

15 - PUK - Regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks til godkendelse i PU.  

Sager:
PUK - Regnskabsinstruks - 2020 (2020 - 32170)

Bilag:
PUK Bilag til regnskabsinstruks 2020

Bilag til regnskabsinstruks tilrettes og godkendes af
PU. 

16 - Alle menighedsråd - Revisionsprotokollat 2019

Behandling af kirkekassernes revisionsprotokollater
og påtegning af regnskab 2019 med evt.
bemærkninger.
 
Alle revisionsprotokollater og
menighedsrådsreferater kan tilgås i deres fulde
længde i Dataarkivet.

Sager:
Årsregnskab 2019 - Alle sogne (2019 - 4135)

Bilag:
MRs behandling af revisionsprotokollater

Revisionsprotokollater og menighedsrådenes
behandling deraf gennemgået og behandlet.
 
Allerslev sogns menighedsråd: 
Årsregnskab 2019 godkendes af PU.
 
Bogø sogns menighedsråd: 
Årsregnskab 2019 godkendes af PU.  
 
Bårse-Beldringe sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendes af PU.
 
Damsholte sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendes af PU.
 
Fanefjord sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendes af PU.
 
Jungshoved sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Kalvehave sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendes af provstiudvalget med
bemærkning om, at der er en periodiseringsfejl på
ca. kr. 80.000, da der er indtægter vedr. 2020, der er
medtaget i 2019.  
 
Kastrup sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Keldby-Elmelunde sognes menighedsråd



Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Køng-Svinø sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Magleby-Borre sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Mern-Øster Egesborg sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Nyord sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Præstø sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Skibinge sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendes af PU med
bemærkning om, at lønudgifter til samarbejde ikke
skal bogføres under løn, men på en anden konto
vedr. samarbejde, da lønudgiften ellers figurerer
dobbelt.
 
Stege sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.  
 
Stensby sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.
 
Vordingborg sogns menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU. PU retter en
skriftlig henvendelse til Roskilde Stift med
anmodning om en afgørelse vedr.
kirkegårdslederens lønudbetaling/lønaftale.
 
Udby-Ørslev sognes menighedsråd:
Årsregnskab 2019 godkendt af PU.

17 - Kirkegårdsvedtægter til godkendelse

Udvalget til behandling af kirkegårdsvedtægter har
gennemgået vedtægter for:
 
Mern og Øster Egesborg kirkegårde
Skibinge kirkegård
Stensby kirkegård
Kalvehave kirkegård
og Keldby og Elmelunde kirkegårde
 

Kirkegårdsvedtægt for Mern og Øster Egesborg
kirkegårde, Skibinge kirkegård, Præstø kirkegård og
Stensby kirkegård, Keldby og Elmelunde kirkegårde
godkendes af provstiudvalget.

https://sogn.dk/mern
https://sogn.dk/mern


- og indstiller disse til godkendelse i PU.
 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Mern og Øster Egesborg
kirkegårde - 2020 (2018 - 13363)
Kirkegårdsvedtægt - Skibinge kirkegård - 2020 (2019
- 4034)
Kirkegårdsvedtægt - Stensby kirkegård - 2020 (2019 -
14974)
Kirkegårdsvedtægt - Kalvehave kirkegård - 2020
(2018 - 39156)
Kirkegårdsvedtægt - Keldby og Elmelunde kirkegårde
- 2020 (2018 - 30419)

Bilag:
Vedtægt Mern kirkegård 2020, Mern kirkegård kort,
Øster Egesborg kirkegårdskort, Vedtægt Øster
Egesborg kirkegård 2020, Kirkegårdskort Skibinge,
2020-06-09 Vedtægt for Skibinge Kirkegård, Forslag

l ny kirkegårdsvedtægt 2019 vers 6[36492],
Kirkegårdsvedtægt for Kalvehave kirkegård 29-10-
2020, Vedtægt for Elmelunde Kirkegård 23.09.2020,
Vedtægt for Keldby Kirkegård 23.09.2020

18 - Henvendelse - Samarbejde vedr. fælles
præstesekretær

MR-formand Sonja Andersen anmoder om en
genbehandling og drøftelse af punktet fra sidst vedr.
samarbejdsaftale om fælles præstesekretær samt
biregnskab for dette.  

Sager:
Samarbejdsaftale - Kalvehave, Damsholte, Fanefjord,
Bogø, Mern-Øster Egesborg og Stensby -
Præstesekretær (2018 - 30422)

Bilag:
præstesekretær

Punktet drøftes.
 
Der afholdes møde med Kalvehave menighedsråd
den 24. november kl. 18.00 med deltagelse af Mette
Magnusson, Karin Skovgaard og Mette Rasmussen
vedr. orientering om Kalvehaves økonomi og
skærpede tilsyn.
 
Der afholdes møde med Kalvehave og Stensby
menighedsråd den 24. november kl. 19.00 med
deltagelse af Mette Magnusson og Mette Rasmussen
vedr. præsteansættelse og stillingsopslag.

19 - Henvendelse - Aflønning af provstiudvalgets
bygningssagkyndige

MR-formand for Kastrup sogn, Birgit Larsen, har i e-
mail den 29. oktober 2020 fremsendt ønske om
drøftelse af forslag vedr. afholdelse af udgift til
provstiudvalgets bygningssagkyndige ifm.
provstesyn.
 
Der stilles følgende forslag: Provstiet bør over 5%-

Provstiudvalget følger og vil i fremtiden fortsat følge
gældende regler og love ifm. hhv. provstesyn
(Diætbekendtgørelsen, §10, 11 og 13) og forvaltning
af 5%-puljen (BEK af lov om folkekirkens økonomi,
§7a stk. 2).
 
Det fremsendte forslag kan således ikke
imødekommes.



midlerne aflønne deres bygningssagkyndige.  
 
 Vedlagt er:
- BEK nr 1427 af 30/11/2016: Bekendtgørelse om
diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd,
provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til
bygningskyndige deltagere i synsforretninger
- BEK nr 331 af 29/03/2014: Bekendtgørelse af lov
om folkekirkens økonomi
- Orienteringsbrev om satser for provstiudvalgets
bygningssagkyndige 2020

Sager:
Henvendelse - MR-formand Birgit Larsen - Aflønning
af bygningssagkyndig ved provstesyn (2020 - 31209)
Henvendelse - MR-formand Birgit Larsen - Aflønning
af bygningssagkyndig ved provstesyn (2020 - 31209)

Bilag:
Vedr. provstesyn, Orienteringsbrev om satser for
provstiudvalgets bygningskyndige 2020,
Diætbekendtgørelsen, BEK af lov om folkekirkens
økonomi

20 - Henvendelse - Honorarsatser til
rådsmedlemmer

I Køng-Svinø sogn har der været en længere
mailudveksling vedr. honorarsatser til
rådsmedlemmer og PUs fastsættelse af disse. 
 
Mailudveksling mellem særligt kirkeværge og Mette
Magnusson er videresendt til provstiudvalget mhp.
en drøftelse og svar til menighedsrådsmedlem og
menighedsråd.

Sager:
Henvendelse - Bent Erik Rasmussen - Honorarsatser
til rådsmedlemmer (2020 - 30211)

Bilag:
VS SV SV SV Vedr. honorar til rådsmedlemmer

Jf. Menighedsrådslovens §8, stk. 5 og §9, stk. 6, er
det provstiudvalgets opgave at godkende de
honorarsatser, som menighedsrådene kan vælge at
tillægge menighedsrådets formand, kontaktperson,
kirkeværge og kasserer.
 
For at lette administrationen for både menighedsråd
og provstiudvalg har det igennem mange år været
anvendt praksis i Roskilde Stift, at provstiudvalget
udmelder godkendte maksimumsatser til
menighedsrådene. I Stege-Vordingborg Provsti
udmeldes honorarsatserne i udgangspunktet hvert 4.
år ifm. valg af nye menighedsråd.
 
I et menighedsråd med to eller flere sogne, er det jf.
Menighedsrådslovens §9 muligt at vælge en
kirkeværge for hver kirke. I Stege-Vordingborg
Provsti tillades én kirkeværge pr. kirke og ét honorar
pr. kirkeværge.
 
Det understreges i øvrigt, at honorarsatserne til
rådsmedlemmer er et honorar for frivilligt arbejde og
ikke et lønnet hverv.

22 - Vordingborg - Lapidarium

Orientering om endelig afgørelse vedr. flytning af
registrerede gravminder.  

Orientering.



Sager:
Byggesag - Vordingborg - Etablering af lapidarium -
2019 (2019 - 8703)

Bilag:
Til Vordingborg MR Flyting af registerede gravminder
til lapidarium kan ikke godkendes, Aktbilag, id nr
1086263: Fra kirkegårdskonsulenten Udtalelse vedr.
flytning af registerede gravminder til lapidarium i
Vordingborg

23 - Allerslev - Tilgængelighedsprojekt

Orientering om status vedr. tilgængelighedsprojekt. 

Sager:
Byggesag - Allerslev - Tilgængelighedsprojekt -
Allerslev kirke (2018 - 26753)

Bilag:
Til Allerslev MR Fremsendelse af
konsulenterklæringer til bemærkninger og
fremsendelse af yderligere oplysninger, Aktbilag, id
nr 988221: Fra Nationalmuseet Udtalelse modtaget
om forbedring af tilgængelighed ved Allerslev Kirke,
Aktbilag, id nr 990311: Fra kirkegårdskonsulent Karin
Nygaard Corfitzen Udtalelse modtaget om Allerslev
Kirkegård - tilgængelighed, Aktbilag, id nr 1037706:
Fra kgl.byg.insp. Udtalelse modtaget - Allerslev Kirke,
Bårse Hd. Akt nr. 963795

Orientering.

24 - SYLF - Bestyrelsesmøde

Orientering fra SYLF bestyrelsesmøde den 21.
oktober 2020.  

Sager:
SYLF - Dagsorden og referater (2018 - 39307)

Bilag:
Referat af SYLF-møde den 21. oktober 2020

Orientering.  

26 - Mødedatoer 1. halvår 2021

Fastsættelse af provstiudvalgets møder i 1. halvår
2021.  

8/1, 12/2, 5/3, 9/4, 7/5 - mødetidspunkt kl. 9.45. 
11/6 - mødetidspunkt kl. 9.00. 

27 - Eventuelt  
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