
Referat
Lolland Vestre Provsti - Møder

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. december 2018 - d. 11-12-2018 klo09:00 til
12:00

Deltagere: Lolland Vestre Provstiudvalg, Helga Refshauge Foged
Afbud: Erik Brochmann, Poul Rasmussen, Arne Larsen

Mødet blev hævet kl. 12.00

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra møde den 13.
november 2018

Referatet vedhæftes som en særskilt fil i samme mail
som dagsorden til dette møde.

3 - Annullering af lånedokument fra Vestenskov-
Arninge vedr. likviditetslån ang. murbier

Forsikringsenheden har udbetalt erstatning. Det
bevilgede beløb på kr. 400.000,00 er af
menighedsrådet den 30. november
2018 tilbagebetalt til provstiet.

4 - Underskrivelse af lånedokument fra Købelev
vedr.likviditetslån ang. stjålet materiel

Beløbet på kr. 69.385,00 er den 30. november 2018
overført til menighedsrådets konto og vil blive
tilbagebetalt når Forsikringsenheden har udbetalt
erstatning på det stjålne materiel.
Vedhæftede lånedokument skal underskrives af
provstiudvalgets formand og næstformand.

Sager:
Ansøgning - Indkøb af materiale efter indbrud -
Købelev (2018 - 37506)

Bilag:

Godkendt og underskrevet.

__ "_·."~."_.W·· ·"·_·__~ ·· '__ '_··__···._

Taget til efterretning.

Lånedokument underskrevet af formand og
næstformand.



Lånedokument

s - Orientering om mødet i Herredskirke Kirke
mandag den 19. november 2018

Sager:
Projekt - Tagomlægning på Herredskirke Kirke -
Lolland Vestre Provsti (2018 - 25513)

Bilag:
2017.03.31 Provstiudvalgets besvarelse vedr. notat
fra arkitekt, 2018.09.11 Referat fra møde
Provstiudvalgsmøde, Økonomi Herredskirke Kirke,
Notat fra møde 191118

6 - Behandling af indkomne tilbud vedr. gangbroer i
Søllested og Skovlænge Kirker

Første bilag "Menighedsrådets ønske i forhold til
tilbud" gælder for de tre projekter
sammenhængende.

Sager:
Ansøgning - Gangbroer i Søllested Kirke - kr.
129.937,50 - Lolland Vestre Provsti (2018 - 28947)

Bilag:
Menighedsrådets ønske i forhold til tilbud, Søhelt
Bygge og Anlæg Skovlænge, Søhelt Bygge og Anlæg
Søllested, Troels Jørgensen Skovlænge, Troels
Jørgensen Søllested

Provstiudvalget inviterer menighedsrådet til en
drøftelse af projektet til torsdag den 3. januar 2019,
kl. 19.00.

Provstiudvalget beslutter, at projekterne vedr.
gangbroer, nyt tag på gravkapel og handicaptoilet
under et med et samlet beløb på kr. 425.000
bevilges.

Provstiudvalget forudsætter, at gangbroer
i Søllested og Skovlænge Kirker prioriteres først.

-----------------------------------------_ .•..__ ....

7 - Behandling af indkomne tilbud vedr. omlægning
af tegltag på gravkapel på Søllested Kirkegård

Sager:
Ansøgning - Tegltag på gravkapel - Søllested-
Skovlænge-Gurreby (2018 - 38710)

Bilag:
Søholt Bygge og Anlæg Gravkapel med fast undertag,
Søholt Bygge og Anlæg Gravkapel, Søhelt Bygge og
Anlæg Udskiftning af tagrender, Troels Jørgensen
Gravkapel

Provstiudvalget beslutter, at projekterne vedr.
gangbroer, nyt tag på gravkapel og handicaptoilet
under et med et samlet beløb på kr. 425.000
bevilges.

Provstiudvalget forudsætter, at gangbroer
i Søllested og Skovlænge Kirker prioriteres først.



8 - Behandling af indkomne tilbud vedr. ændring af
eksisterende toilet til handicaptoilet på Søllested
Kirkegård

Sager:
Ansøgning - Toilet til handicaptoilet - Søllested-
Skovlænge-Gurreby (2018 - 40594)

Bilag:
Mogens Bech beskrivelse, Troels Jørgensen
Handicaptoilet, Søholt Bygge og Anlæg
Handicaptoilet

Provstiudvalget beslutter, at projekterne vedr.
gangbroer. nyt tag på gravkapel og handicaptoilet
under et med et samlet beløb på kr. 425.000
bevilges.

Provstiudvalget forudsætter, at gangbroer
i Søllested og Skovlænge Kirker prioriteres først.

9 - Ansøgning om omlægning af gravsted på Femø IProvstiudvalget godkender omlægning af gravsted et.
Kirkegård

Sager:
Ansøgning - Omlægning af gravsted - Femø (2018-
37699)

Bilag:
omlægning af gravsted, IMG_20181122_143805,
IMG_20181122_143816,IMG_20181122_143845

Menighedsrådet bedes udarbejde en plejeplan over
kirkegården.

-- •.•...•...... _-_ .•..._-- -_.__ .._ .._ .._-_ ..._---_._._------ ._----

10 - Avnede - Behandling af revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

Ingen specifikke forhold.

Sager:
2017 - Regnskab - Avnede (2018 - 38686)

Bilag:
Avnede bemærkninger til revisionsprotokollat

Godkendt.

~-_.~.._ ...._-~~~.--_..-

11- Birket - Behandling af revisionsprotokollat vedr.1 Godkendt.
årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

11) Skema til styring af anlægsaktiviteter stemmer
ikke til regnskabet, hvilket betyder, at vi ikke kan
udtale os om, hvorvidt resultatdisponeringen er
korrekt.

Der kommer et kursus i anlægsstyringsark i 2019.



Sager:
2017 - Regnskab - Birket (2018 - 38925)

Bilag:
Birket bemærkninger til revisionsprotokollat

12 - Femø - Behandling af revisionsprotokollat vedr. IGodkendt.
årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

Ingen specifikke forhold.

Sager:
2017 - Regnskab - Femø (2018 - 38688)

Bilag:
Femø bemærkninger til revisionsprotokollat

13 - Halsted - Behandling af revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

Ingen specifikke forhold.

Sager:
2017 - Regnskab - Halsted (2018 - 38689)

Bilag:
Halsted bemærkninger til revisionsprotokollat

Godkendt.

14 - Horslunde - Behandling af revisionsprotokollat IGodkendt.
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

11) Vi har konstateret debitorer med en samlet saldo
på TDKK32 med ekstraordinær lang kredittid.
Menighedsrådet bedes vurdere disse og eventuelt
omkostningsføre tab.

12) Den modtagne oversigt fra E-indkomst
(lønindberetning til SKAT)med specifikation af
udbetalte lønninger pr. medarbejder er ikke
underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at
gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket
fejlagtig lønudbetaling.



Sager:
2017 - Regnskab - Horslunde (2018 - 38691)

Bilag:
Horslunde bemærkninger til revisionsprotokollat

15 - Købelev - Behandling af revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollat:

11) Vi er ikke enige i resultatdisponeringen for så
vidt angår videreførsel af ikke-udført anlægsarbejde.
Det fremsendte anlægsark stemmer ikke til
regnskabet. Det er på baggrund heraf ikke muligt for
os at udtale os om størrelsen af menighedsrådets
frie midler.

Sager:
2017 - Regnskab - Købelev (2018 - 38692)

Bilag:
Købelev bemærkninger til revisionsprotokollat

-------

Godkendt.

Der kommer et kursus i anlægsstyringsark i 2019.

<

--------------------------------------------------_.-.--_._----_._---_. ------

16 - Nordlunde - Behandling af revisionsprotokollat IGodkendt.
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

11) I resultatdisponeringen indgår "Videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejder" med et
positivt fortegn på DKK98.797. Dette er ikke korrekt,
idet der ikke skulle have været ført noget beløb i
resultatdisponeringen. Forholdet påvirker
menighedsrådets frie midler negativt med DKK
98.797. Vi anbefaler, at fejlen rettes med en P-
postering i 2018.

12) den modtagne oversigt fra E-indkomst
(lønindberetning til SKAT)med specifikation af
udbetalte lønninger pr. medarbejder er ikke
underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at
gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket
fejlagtig lønudbetaling.

Sager:
2017 - Regnskab - Nordlunde (2018 - 38694)

Bilag:

Der kommer et kursus i anlægstyringsark i 2019.



Nordlunde bemærkninger til revisionsprotokollat

17 - Nøbbet - Behandling af revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

11) Den modtagne oversigt fra E-indkomst
{lønindberetning til SKAT) med specifikation af
udbetalte lønninger pr. medarbejder er ikke
underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at
gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er
sket fejlagtig lønudbetaling.

Sager:
2017 - Regnskab - Nøbbet (2018 - 38695)

Bilag:
1 Nøbbet bemærkninger til revisionsprotokollat

18 - Stormark - Behandling af revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

16) Lønomkostningerne er en meget væsentlig del af
kirkekassens samlede budget, hvorfor nøjagtigheden
i de udbetalte lønninger og pligtige oplysninger til
SKAThar tilsvarende høj prioritet. Lønafstemningen
udviser en difference på DKK2.968 i AM-indkomst
og DKK6.918 i skattefri befordringsgodtgørelse.

17) For så vidt angår AM-indkomst er der indberettet
mere til SKATend bogføringens udvisende. Med
hensyn til den skattefri befordringsgodtgørelse er
der indberettet mindre til SKATend bogføringens
udvisende.

18) Vi henstiller til, at differencerne afklares og
eventuelle fejl berigtiges over for SKAT.

19) Det er under revisionen konstateret, at der er
givet gaver i form af gavekort. Gavekort anses af
SKATsom værende lig kontantafregning, hvorfor
gaven er indberetningspligtig over for SKATog
dermed skattepligtig for modtageren, uanset
gavekortets beløbsmæssige størrelse.

20) Der er i 2017 givet gaver i form af gavekort for et
samlet beløb på DKK5.000. Vi henstiller til, at der

Godkendt.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at
tage konkret stilling til de anførte bemærkninger.

Bemærkningerne indsendes påny til provstiudvalgets
behandling.



Sager:
2017 - Regnskab - Stormark (2018 - 40463)

foretages efterindberetning heraf til SKAT.

Bilag:
Stormark bemærkninger til revisionsprotokollatet

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

19 - Søllested-Skovlænge-Gurreby - Behandling af IGodkendt.
revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2017

11) I følge modtaget referat er årsregnskabet for
2017 godkendt på menighedsrådsmøde den 19.
marts 2018, men der gøres opmærksom på, at det
indrapporterede årsregnskab først er afleveret den
12. april 2018 kl. 11:57. Menighedsrådet har på
samme møde konstateret, at det regnskab var
forsynet med en forkert myndighedskode og har
givet regnskabsfører tilladelse til efter behandling på
mødet den 19. marts 2018, at ændre
myndighedskoden og up-Ioade regnskabet på ny
uden yderligere ændringer.

12) Det er ikke muligt ud fra mødereferater at
konstatere, hvorvidt der er foretaget talmæssige
rettelser til det regnskab, som menighedsrådet har
godkendt på mødet d. 19. marts 2018.

13) Vi opfordrer til, at menighedsrådet godkender
det afleverede årsregnskab for 2017 og gennemgår
eventuelle ændringer siden godkendelsen af
udkastet den 19. marts 2018 omhyggeligt for at
sikre, at det indrapporterede årsregnskab for 2017 er
korrekt.

14) Revisionen finder ikke, at dette års
anlægsarbejder (samt de videreførte anlægsarbejder
fra tidligere år) opfylder anlægsdefinitionen jævnfør
gældende cirkulære.

15) Et anlægsarbejde er i henhold til cirkulæret
defineret således: "Udgiften til et istandsættelses- og
ombygningsarbejde regnes kun som et
anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige
ændringer i/fornyelse af bestående bygninger eller
anlæg. Udgifter til nybyggeri og ejendomskøb regnes
altid som anlægsudgifter".

16) Vi anbefaler, at menighedsrådet og



provstiudvalget ved fremtidige regnskabsaflæggelser
og budgetter er opmærksom på definitionen.

17) Menighedsrådets frie midler er negative med
DKK121.341. Den negative saldo bør udlignes, og vi
anbefaler, at der udarbejdes en plan herfor.

18) Vi anbefaler, at menighedsrådet ved fremtidige
regnskabsaflæggelser anfører hovedtallene for
afsluttede byggeprojekter i bilag 2.

19) Vi har ikke fået forelagt indsamlingsbog. Vi kan
således ikke udtale os om, hvorvidt de indsamlede
midler er tilgået rette modtager, samt om
indsamlingerne er afregnet inden for den fastsatte
14-dages frist.

Sager:
2017 - Regnskab - Søllested-Skovlænge-Gurreby
(2018 - 38697)

Bilag:
Søllested-Skovlænge-Gurreby bemærkninger til
revisionsprotokollat

~

20 - Utterslev-Herredskirke-Løjtofte - Behandling af IGodkendt.
revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2017

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

11) Gravstedskapitaler, konto 619090, stemmer ikke
overens med årsopgørelsen fra Lolland-Falsters Stift.
Vi anbefaler, at korrektionen foretages som en P-
postering i 2018, hvor differencen på DKK7.379,20
bogføres i kredit på konto 619090 og debet på konto
761190.

12) Den modtagne oversigt fra E-indkomst
(lønberetning til SKAT)med specifikation af
udbetalte lønninger pr. medarbejder er ikke
underskrevet af formand og kasserer.
Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at
gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket
fejlagtig lønudbetaling.

Sager:
2017 - Regnskab - Utterslev-Herredskirke-Løjtofte
(2018 - 38699)

Bilag:
UHL bemærkninger til revisionsprotokollat



21- Vestenskov-Arninge - Behandling af
revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2017

Godkendt.

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

11) Efter aftale med PU'S eksterne konsulent har vi
nedbragt den likvide kassebeholdning ved i
august måned 2018 at nedlægge konto 638141 og
overføre saldoen til en ny konto 638125 "opsparing
til Anlæg m.v." således at beløbet ikke længere
regnes som frie midler.

12) Tages til efterretning.

13) Fremadrettet vil en kopi af indsamlingsbøgerne
være tillagt årsrapport. De indsamlede midler i 2017
er tilgået Rudbjerg Menighedsplejen, og det skal de
også fremover.

Sager:
2017 - Regnskab - Vestenskov-Arninge (2018 - 38745)

Bilag:
Referat 27. november 2018 - Vestenskov-Arninge

------~~--------

Bemærkninger i revisionsprotokollatet:

22 - Vesterborg - Behandling af revisionsprotokollat IGodkendt.
vedr. årsregnskab 2017

11) I følge provstiets udmelding skal likviditet stillet
til rådighed udgøre DKK186.034. Differencen på DKK
120.000 skal efterreguleres i 2018, som en P-
postering mellem konto 721140 og 741110. Fejlen er
opstået i forbindelse med resultatdisponeringen for
2017.

12) Som følge af ovennævnte fejl i
resultatdisponeringen er menighedsrådets frie
midler opgjort forkert. Såfremt
resultatdisponeringen blev foretaget korrekt ville
menighedsrådets frie midler være negative med DKK
65.841.

13) Vi anbefaler, at menighedsrådet udarbejder en
plan for udligning af de negative frie midler.

14) Indsamlede kollekter i 2017 kan ikke afstemmes
til indsamlingsbog.

15) Vi har ikke fået forelagt dokumentation
for afregning af kollekter. Vi kan således ikke udtale

--------------



os om, hvorvidt de indsamlede midler er tilgået rette
modtager, samt om indsamlingerne er afregnet
inden for den fastsatte 14-dages frist.

16) Ifølge cirkulære om indsamling i kirkerne skal der
ifølge § 6 forefindes en af Kirkeministeriet godkendt
indsamlingsbog, og revisionen gør opmærksom på,
at denne ikke forefindes. Revisionen har i stedet
modtaget et håndskrevet og underskrevet stykke
papir, der viser årets indsamlinger. Af denne fremgår
imidlertid ikke alle oplysninger, og det har derfor
ikke været muligt at kontrollere kollekternes
fuldstændighed, og om de er afregnet rettidigt.

Sager:
2017 - Regnskab - Vesterborg (2018 - 38701)

Bilag:
Vesterborg bemærkninger til revisionsprotokollat

23 - Behandling af synsudskrift af 27. marts 2018-
Femø Kirke og kirkegårde

Sager:
Syn - Femø - 2018 (2018 - 39018)

Bilag:
Synsforretning 2018, Kirkesynsrapport 2018

Godkendt under forudsætning af, at der er økonomi
til det.

24 - Behandling af synsudskrifter af 13. oktober
2018 - Stormark

Sager:
Syn - Stormark - 2018 (2018 - 39015)

Bilag:
Synsforretning over Stormarkskirken d. 18. oktober
2018_, Synsudskrift af præsteboligen Ringvejen 64
Nakskov 2018

Godkendt under forudsætning af, at der er økonomi
til det.

25 - Behandling af synsudskrifter af 22. maj 2018 -
Vestenskov og Arninge Kirker samt sognegård i
Vestenskov

Vestenskov Kirke: Godkendt under forudsætning af,
at der er økonomi til det.

Arninge Kirke: Godkendt under forudsætning af, at
der er økonomi til det.



Sager:
Syn - Vestenskov-Arninge - 2018 (2018 - 39013)

Bilag:
PU-Synsudskrifter 2018_000012

26 - Behandling af synsudskrifter af 25. september
2018 - Vesterborg

Sager:
Syn - Vesterborg - 2018 (2018 - 39019)

Bilag:
Vesteborg Synsudskrift for kirke og kirkegårde 2018,
Vesteborg Synsudskrift for præstegården 2018

Sognegården Vestenskov: Godkendt under
forudsætning af, at der er økonomi til det.

Godkendt under forudsætning af, at der er økonomi
til det.

<

27 - Næste møder

Der skal planlægges provstiudvalgsmøder for L
halvår af 2019 - HUSK kalender!

Tirsdag den 29. januar 2019, klo9.00 - 10.30: Møde
med Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930
Maribo

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 15. januar 2019, klo
17.30, Skovridergården, Nakskov

Møde med administrationen i Lolland Kommune,
Rådhuset, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, klo9.00-
10.30

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. februar 2019, klo
9.00, Stormarkskirkens Sognehus

Onsdag den 20. februar 2019, klo16.00 - 18.00: Mødel Provstiudvalgsmøde tirsdag den 5. marts 2019, klo
med provsti revisor Steen Lange, Provstiudvalget og 9.00, Stormarkskirkens Sognehus
repræsentanter fra
menighedsrådene, Stormarkskirkens
Sognehus, Ringvejen 64, 4900 Nakskov

Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo Domprovsti
onsdag den 6. marts 2019, Sognets Hus, Klostergade
33,4930 Maribo, klo17.00 - 19.00

Onsdag den 6. marts 2019, klo17.00 - 19.00 ca.:
Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo Domprovsti'l Provstiudvalgsmøde tirsdag den 2. april 2019, kl.
Sognets Hus, Klostergade 33, 4930 Maribo. 9.00, Stormarkskirkens Sognehus
Bispesekretær Louise Vesterskov Andersen vil kl.
17.00 introducere udvalgene i brugen af F2. IProvstiudvalgsmøde tirsdag den 7. maj 2019, kl. 9.00,

Stormarkskirkens Sognehus

28 - Forslagtil emner til mødet med lolland

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 4. juni 2019, kl. 9.00,
Stormarkskirkens Sognehus

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 13. august 2019, klo
9.00, Stormarkskirkens Sognehus

Offentligt budgetsamråd onsdag den 28. august
2019, kl. 19.00, Stormarkskirkens Sognehus

IKirkeskatteprocenten.



Kommune

29 - Brev fra Jyske Bank jf. hvidvaskningsloven

Samtlige udvalgsmedlemmer skal logge ind på Jyske
Bank via dette
link https:/Iwww jyskebank dk/reelejer

Siden skal åbnes fra en telefon eller tablet - du skal
bruge kameraet.

Derudover skal du venligst medbringe:

• sundhedskort
• dansk kørekort eller pas
• Nem-ID til at godkende med

Vi gør det sammen som et sidste punkt på mødet.

Sager:
PUK2019 Lolland Vestre Provsti (2018 - 33409)
Jyske Bank - Lolland Vestre Provsti (2018 - 17064)

Bilag:
Message, Jyske Bank Indsend legitimation

Ønsker til andre emner kan sendes til
provstisekretæren.

---------------------

Medlemmerne skal indsende dokumentation inden
den 16. december 2018.



Godkendelse af referat fra Provstiudvalgsmøde
Lolland Vestre Provsti

tirsdag den 11. december 2018
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