
Referat
Lolland Vestre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. september 2018 - Lolland Vestre Provsti -
d. 11-09-2018 kl. 09:00 til 10:45

Deltagere: Lolland Vestre Provstiudvalg, Helga Refshauge Foged, Anne Birgitte Reiter
Afbud: Poul Rasmussen

Henrik Gade Jensen skal grundet anden aftale forlade mødet kl. 10.00. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

 
Godkendt.

2 - Konstituering af formand under provstens studie
orlov

 

Sager:
Studieorlov for provster - tildeling af studieorlov i 20
18 - Bjarne A. Madsen (2018 - 25540)

Bilag:
Studieorlov 2018-2

 
Ellen Bredal Nielsen er konstitueret som formand un
der provstens orlov.
 

3 - Godkendelse af de endelige drifts- og anlægsram
mer for budgetåret 2019

 

Sager:
Budget 2019 - Lolland Vestre Provsti (2018 - 4322)

Bilag:
Endelige drifts- og anlægsrammer for de kirkelige kas
ser i Lolland Vestre Provsti for år 2019

 
De endelige drifts- og anlægsrammer for kirkekasser
ne i budgetåret 2019 blev godkendt. 

4 - Gennemgang af kirkekassernes 2. kvartal 2018

 

Sager:

 
Gennemgået med enkelte bemærkninger. 



Gennemgang af de kirkelige kasser 2018 - Lolland Ve
stre Provsti (2018 - 15371)

Bilag:
Gennemgang af de kirkelige kasser 2. kvartal 2018, K
ommentarer til gennemgang af 2. kv. 2018

5 - Ansøgning om prøvegravning på Avnede Kirkegå
rd

 

Sager:
LVP - Prøvegravning på Avnede kirkegård (2018 - 255
07)

Bilag:
Anmodning ad tjenestevejen om prøvegravning på A
vnede kirkegård, Avnede Kirke Forslag til udvendig is
tandsættelse, Vedr. Avnede kirke, prøvegravining

 
Provstiudvalget kan ikke anbefale en prøvegravning 
på Avnede Kirkegård.
 
Provstiudvalget fremsender ansøgningen til Stiftsøvri
ghedens udtalelse med bl.a. en bemærkning om risik
oen for sætningsskader i kirken som det er set sket i 
Arninge Kirke. Provstiudvalget foreslår menighedsrå
det at overveje alternative løsninger - f.eks. opsætni
ng af tagrender og nedlægning af faskiner.

6 - Behandling af sagen vedr. omlægning af tag på A
vnede Kirke

 

Sager:
Projekt - Omlægning af tårnets tagbelægning - Avned
e kirke (2018 - 3876)

Bilag:
Aunede Kirke - oplysning., VS: Provstiudvalgets svar 
på ekstrabevilling til omlægning af tårnets tagbelæg
ning på Avnede kirke (STPR F2: 28202)

 
Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgni
ng om udbetaling af 5%-reservemidler på kr. 262.819
,00 som forskel i projektets beløb fra første ansøgnin
g i 2016 på kr. 850.000,00. Udvalget forventer, at pro
jektets økonomiske budget dateret den 19. marts 20
18 på i alt kr. 1.102.819,00 kan overholdes den dag p
rojektet går i gang. 
 
Af det anførte samlede arkitekthonorar på kr. 156.25
0,00 inkl. moms er der på nuværende tidspunkt udbe
talt kr. 111.583,75 inkl. moms.
Overskridelser af det samlede arkitekthonorar skal m
enighedsrådet selv finansiere.
 
Provstiudvalget skal underrettes om hvornår projekt
et forventes igangsat.

7 - Tagomlægning på Herredskirke Kirkes tag

 

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

Bilag:
Herredskirke Kirke - tagomlægning samt konstruktiv 
sikringstabilisering, 0_Ansøgning_redegørelse, 16062
0_notat, 170123_Keld_Abrahamsen, 170210_notat

 
Ansøgningen om renovering af taget på Herredskirke
Kirke kan ikke på nuværende tidspunkt godkendes.
 
Henset til projektets anførte beløbsstørrelse på kr. 3.
200.000,00 og den begrænsede brug af kirken, vil Pro
vstiudvalget foreslå menighedsrådet at rådføre sig m
ed stiftets teologiske konsulent Karen-Marie Leth Nis
sen om kirkens fremtidige brug.
 
Provstiudvalget opfordrer (repræsentanter fra) meni
ghedsrådet til at deltage i debatmøde i Majbølle Kirk



e tirsdag den 19. september 2018, kl. 19.00 hvor der 
konkret kan stilles spørgsmål til Herredskirke Kirke o
g dens fremtidige anvendelsesmuligheder.

8 - Ansøgning om 5%-midler - Nordenkirke 7 - Sankt 
Nikolai

 

Sager:
Ansøgning - Udvendig restaurering Nordenkirke 7, N
akskov (ialt kr. 143.750,00) - Sankt Nikolai (2018 - 15
818)

Bilag:
Reparation af Nordenkirke 7, Nakskov, Kirken Rep. N
ordenkirke 7 overslag

 
Ansøgningen om udbetaling af 5%-reservemidler til r
enovering af Nordenkirke 7, Nakskov blev godkendt 
med kr. 123.250. Menighedsrådet har i ansøgningen 
oplyst selv at finansiere 20.500 kr.  

9 - Prisregulering af kirkegårdstakster for 2019

 

Sager:
2018 - Kirkegårdstakster - Lolland Vestre Provsti (201
8 - 23418)

Bilag:
Vejledning om beregning af kirkegårdstakster af 220
82018, Teknisk opdatering af vejledningerne om ber
egning af kirkegårdstakster, LVP Kirkegårdstakster 20
18 - Internt takstblad, Forbrugerprisindeks for kirkeg
årdstakster

 
Kirkegårdstaksterne gældende fra 1. december 2018 
til 31. december 2019 er reguleret med hhv. 1,1 % (fo
rbrugerprisindekset) og 3% på ydelser foretaget af ki
rkegårdenes personale blev godkendt. 

10 - Godkendelse af honorarer til menighedsråd so
m er forhåndsgodkendt af provstiudvalget

 

Sager:
Honorarer til menighedsråd - Lolland Vestre Provsti (
2018 - 26891)

Bilag:
UDKAST til Honorar til Menighedsråd sept. 2018

 
Honorarer som er forhåndsgodkendt af provstiudval
get er reguleret med 3%. Honorarerne blev godkendt
til udsendelse i forbindelse med menighedsrådenes 
budgetlægning for 2019.  

11 - Ansøgning fra provstisekretær om indkøb af erg
onomisk mus

 

 
Ansøgning godkendt. 



Sager:
Bestilling - IT-udstyr - Lolland Vestre Provsti (2018 - 1
7455)

Bilag:
VS Mail vedr. rabat på Rollermouse og keyboard.

12 - Plejeplan for Femø Kirkegård

 

Sager:
2018 - Plejeplan Femø Kirkegård - Lolland Vestre Pro
vsti (2018 - 27282)

Bilag:
Plejeplan Femø Kirkegård

 
Plejeplanen blev taget til efterretning. 

13 - Næste møder

Debatmøde - Emne: Stiftets kirkebygninger og kirkeli
v - tirsdag den 18. september 2018, kl. 19.00, Majbøll
e kirke, Majbølle Byvej 53, 4862 Guldborg. Tilmelding
til Karen Marie Leth-Nissen på kml@km.dk eller telef
on 2943 1023
 
Temadag - Emne: Økonomi i provsti og stift - lørdag 
den 6. oktober 2018, kl. 10.00 til ca. 15.00, Lindeskov
Kirkens store sal, Nykøbing
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 9. oktober 2018, k
l. 9.00
 
Temadag i Stiftet for provstiudvalg - Emne: Økonomi 
- onsdag den 7. november 2018, kl. 10.00 til ca. 15.00
 
Temadag i Stiftet for provstiudvalg - Emne: Byggesag
er - mandag den 12. november 2018, kl. 10.00 til ca. 
15.00
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 13. november 201
8, kl. 9.00
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 11.december 201
8, kl. 9.00 

 
Fællesmøde med Maribo Domprovsti er blevet ændr
et til torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 i Maribo. St
ed oplyses senere. 

Lolland Vestre Provsti – Møder - 11-09-2018, 09:00
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Lolland Vestre Provstiudvalg Helga Refshauge Foged (Lolland Vestre
Provsti)

Anne Birgitte Reiter (Maribo Domprovsti)
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