
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 9. april 2021 - d. 09-04-2021 kl. 09:45 til 11:45

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 - SYLF - stillingsopslag og ansættelse

Stillingsopslag vedr. SYLF-medarbejder til
godkendelse.
 
Det er ved SYLF-bestyrelsesmøde den 10. februar
2021 aftalt, at stillingsopslag vedr. SYLF-medarbejder
skal med i årsplanen, som uddeles på skolerne i
starten af juni måned. Deadline for indsendelse af
materiale til årsplanen er den 1. maj 2021.
 
Der skal fastsættes en dato for dato for
ansøgningsfrist, en dato for ansættelsessamtaler, og
det skal aftales hvor og hvornår stillingsopslaget skal
opslås.

Sager:
Personale - SYLF-medarbejder - Stillingsopslag og
ansættelse (2021 - 9007)

Bilag:
Jobannonce Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 2021

Stillingsopslaget godkendes.
 
Ansættelsesudvalget består af Mette, Therese, Finn
og Anna og/eller Dorte.
 
Stillingsopslag annonceres på Jobnet og i
Sydsjællands Tidende. Provstisekretær undersøger
prisen for annoncering på Jobindex. 
 
Ansøgningsfrist fastsættes til den 15. juni 2021.
 
Ansættelsesudvalget holder møde fredag den 18.
juni kl. 10 på provstikontoret.
 
Samtaler afholdes eftermiddag/aften tirsdag den 22.
juni 2021.

3 - SYLF-bestyrelsesmøde

Orientering fra SYLF-bestyrelsesmøde den 18. marts
2021.  

Sager:
SYLF - Bestyrelsesmøder - 2021 (2021 - 6512)

Orientering.



Bilag:
Referat af SYLF-møde den 18. marts 2021

4 - Mern-Øster Egesborg - konvertering af
anlægsmidler og brug af frie midler

Dette og det følgende dagsordenspunkt refererer til
den samme ansøgning fra menighedsrådet, men er
af hensyn til sagsbehandling og journalisering i F2
opsplittet i 2 forskellige punkter.
 
Mern-Øster Egesborg sognes menighedsråd
anmoder i e-mail den 5. marts 2021 om konvertering
af anlægsmidler og brug af frie midler.
 
Istandsættelsen af den fredede kirkelade i Øster
Egesborg er afsluttet med et underskud på kr.
122.991,32. Anlægsprojekt vedr. bevaringsværdige
gravsten er afsluttet med et overskud på kr. 92.750.
Dette overskud ønskes konverteret til delvis at
dække underskuddet på anlægsarbejdet vedr.
istandsættelse af kirkeladen.
 
Der anmodes om tilladelse til at dække
det resterende beløb, kr. 30.241,32, af de frie midler.

Sager:
Mern-Øster Egesborg - Konvertering af anlægsmidler
og brug af frie midler - Kirkeladen i Øster Egesborg -
2021 (2021 - 6758)

Bilag:
Ansøgning provsti_frie midler_3.3.21, Styring
anlægsaktiviteter 2020

Provstiudvalget godkender konvertering af
anlægsmidler, kr. 92.750, til anlægsprojekt vedr.
istandsættelse af kirkeladen.
 
Provstiudvalget godkender tillige, at der anvendes
frie midler, kr. 30.241,32, til samme formål.

5 - Mern-Øster Egesborg - frigivelse af bundne
midler

Mern-Øster Egesborg sognes menighedsråd
anmoder om frigivelse af bundne midler, vedr.
renovering af vinduer i præstegården.
 
Der har i 2020 været udgifter for i alt kr. 76.005.
Dokumentation for udgift er vedlagt.

Sager:
Mern-Øster Egesborg - Frigivelse af bundne midler -
Renovering af vinduer i præstegård - 2021 (2021 -
7526)

Bilag:

Provstiudvalget godkender frigivelse af bundne
midler, i alt kr. 76.005.



Opgørelse opsparing 2020, Faktura vindue
præstegård 2020

6 - Allerslev - frigivelse af bundne midler

Taget på våbenhuset på Allerslev kirke skal udskiftes.
Finansieringen sker dels ved bevilgede anlægsmidler,
kr. 146.250, og dels ved brug af opsparede midler, i
alt kr. 74.100 (jf. budget 2020).
 
Allerslev sogns menighedsråd anmoder om frigivelse
af bundne midler, kr. 44.550, på opsparingskonto
”Elforanstaltninger”. Kontoen ophæves derefter. Og
ligeledes anmodes om frigivelse af bundne midler,
kr. 29.550, på opsparingskonto ”Kalkning af
kirkemur”. Kontoen ophæves derefter.

Sager:
Allerslev - Frigivelse af bundne midler - Nyt tag på
Allerslev kirkes våbenhus - 2021 (2021 - 10191)

Bilag:
Våbenhustag istandsættelse. ansøgning PU -
Allerslev sogn

Provstiudvalget godkender frigivelse af bundne
midler, i alt kr. 74.100.

7 - Budget 2022 - foreløbige driftsrammer

Drøftelse og beslutning vedr. foreløbige
driftsrammer for budget 2022, herunder fastsættelse
af dato for budgetsamrådsmøde, som ønskes
udmeldt i følgebrev til menighedsråd og
regnskabsførere.
 
I oplæg til foreløbig driftsudmelding er
den foreløbige driftsramme for budget 2022 i
udgangspunktet den samme, som den endelige
udmeldte driftsramme for budget 2021 (fratrukket
den midlertidige driftsbevilling til
feriepengeforpligtelse).

Sager:
Budget 2022 (2021 - 10111)

Bilag:
Til økonomiudvalget vedr. udmelding af foreløbig
driftsramme for budget 2022, Oplæg til foreløbig
driftsudmelding 2022

Foreløbige driftsrammer for budget 2022 godkendes
af provstiudvalget med følgende justeringer:
 
- driftsrammen for Keldby-Elmelunde kirkekasse
nedskrives med kr. 75.000 som følge af salg af Keldby
præstegård.  
 
- driftsrammen for Køng-Svinø kirkekasse nedskrives
med kr. 280.000 som følge af, at den 50%
lokalfinansierede sognepræst fra 2022 ikke længere
er placeret i Køng-Svinø pastorat.
 
Dato for budgetsamråd udmeldes til menighedsråd
og regnskabsførere i følgebrev.

8 - Kirkegårdsvedtægter til godkendelse Kirkegårdsvedtægt for Stege kirkegård og Allerslev



Kirkegårdsvedtægter til godkendelse.
 
Udvalget til behandling af kirkegårdsvedtægter har
gennemgået vedtægter for Stege kirkegård
og Allerslev kirkegård og indstiller disse til
godkendelse i PU. 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Allerslev kirkegård - 2021 (2020
- 33469)
Kirkegårdsvedtægt - Stege kirkegård - 2020 (2020 -
33470)

Bilag:
Vedtægt for Allerslev Kirkegård, Vedtægt Allerslev
kirkegård, Kirkegård kort bilag1, Kort Stege
kirkegård, Vedtaegter Stege Kirkegaard

kirkegård godkendes af provstiudvalget.

9 - Mern-Øster Egesborg - ændringer i sakristi

Orientering om status i byggesag vedr. ændringer
i Øster Egesborg kirkes sakristi; herunder etablering
af ny døråbning.   

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Øster
Egesborg - Mern-Øster Egesborg Sognes
Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 5185)

Bilag:
Til Mern-Øster Egesborg MR - byggesag i Øster
Egesborg Kirke

Orientering.  

10 - Stege - indvendig istandsættelse af kirke

Orientering om status i byggesag vedr. indvendig
istandsættelse af Stege kirke.  

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Sct. Hans
kirke i Stege - Stege Sogns Menighedsråd -
Kirkebygning (2020 - 34673)

Bilag:
Til Stege Sogns Menighedsråd - anmodning om
yderligere materiale, Stege, udtalelse, indvendig
istandsættelse, til Stift 10. marts 2021, Akt nr.
1201337_Udtalelse vedr Stege Kirke, Stege kirke nyt
varmeanlæg

Orientering.  



11 - Stensby - etablering af internet i kirke

Orientering om fremsendelse af byggesag til
godkendelse i Stiftsøvrigheden. 
 
Stensby sogns menighedsråd har anmodet om
tilladelse til opsætning af to access points i kirken
ifm. etablering af internet. Udgiften beløber sig til kr.
12.695, som afholdes af kirkekassens driftsmidler.
 
Sagen er videresendt til Stiftet. 
 

Orientering.  

12 - Skibinge - opsætning af vildthegn omkring
kirkegård

Orientering om fremsendelse af byggesag
til godkendelse i Stiftsøvrigheden.  
 
Skibinge sogns menighedsråd har anmodet om
tilladelse til opsætning af vildthegn omkring
kirkegården. Udgiften beløber sig til kr. 40.000, som
afholdes af kirkekassens driftsmidler.
 
Sagen er videresendt til Stiftet.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Skibinge -
Skibinge Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2021 -
10017)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening

Orientering.  

13 - Vordingborg - udtrædelse af menighedsråd

Orientering.
 
Birgit Meerson er udtrådt af Vordingborg sogns
menighedsråd. 1. suppleant Jørgen Mikkelsen er
indtrådt i rådet.

Orientering.  

16 - Eventuelt

 

 

17 - Stege - fældning af træer på kirkegård

På vegne af Stege sogns menighedsråd anmoder

Provstiudvalget godkender fældning af de to dårlige
træer på Stege kirkegård. 



kirkegårdsleder Barbara Dynt Joos om tilladelse til
fældning af to dårlige træer på Stege kirkegård.
 
Kirkegårdskonsulenten har fremsendt udtalelse og
provstiudvalget træffer afgørelse i sagen.  

Sager:
Stege - Fældning af træer på kirkegård - 2021 (2021 -
10120)
Stege - Fældning af træer på kirkegård - 2021 (2021 -
10120)

Bilag:
2021-04-02 Udtalelse farlige træer, Farlige træer på
Stege Kirkegård

18 - Magleby-Borre - udtalelse vedr. stendiger mm.

Orientering om at kirkegårdskonsulenten har
besigtiget stendiger mm. ved Magleby kirkegård.
 
Udtalelsen fremsendes til provstiudvalgets
orientering.

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

Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 12. februar 2021,
Magleby Kirkegård - Stendiger, 2021-04-02 Udtalelse
stendiger

Orientering.  
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