
Referat
Lolland Vestre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde tirsdag den 14. august 2018 - d. 14-08-2018 kl. 09:00 til
11:30

Deltagere: Lolland Vestre Provstiudvalg, Bjarne Abildtrup Madsen, Helga Refshauge Foged
Afbud: Ellen Margrethe Bredal Nielsen, Poul Rasmussen

Mødet hævet kl. 11.30. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2 - Ansøgning om 5%-midler - Udskiftning af vinduer
- Stormark

 

Sager:
Ansøgning - Udskiftning af vinduer i kirken (5%-midle
r) - Stormark (2018 - 23117)

Bilag:
Tilbud fra Abildtorpe Snrdkeri Vinduer Stormarkskirk
en, Tilbud fra Rene Klattrup Vinduer Stormarkskirken
, Til Lolland Vestre Provsti

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet, at anven
de firmaet Abildtorpe Snedkeri bl.a. med begrundels
e i, at der isat 3-lags glas (og ikke 2-lags) og at karme
n er 153 mm (og ikke 124 mm.), hvilket på sigt må mi
ndske reparationer indvendigt.
 
Der er bevilget op til kr. 400.000 til projektet, hvilket
meddeles menighedsrådet.

3 - Ansøgning om 5%-midler til klokkeværk og urski
ve - Sankt Nikolai Kirke

 
 
 
 

Sager:
LVP - Ansøgning vedr. klokkeværk og ur - Sankt Nikol
ai (2018 - 23465)

Bilag:
Ansøgning om økonomisk støtte til akut problem, Skt
Nik Thomo faktura side 1, SktNik Thomo faktura side
2, SktNik overslag Thomo, SktNik sml overslag

Provstiudvalget godkender arbejdets udførelse og vi
refundere faktura på kr. 166.681,25 fra Thomo Klokk
eservice over for menighedsrådet.  



4 - Ansøgning om nedrivning af bl.a. buske og hækk
e tæt på kirkegårdsmur

 

Sager:
Ansøgning - Nedrivning af kirkegårdsmur - Sandby (2
018 - 18148)
Ansøgning - Nedrivning af kirkegårdsmur - Sandby (2
018 - 18148)

Bilag:
kirkegårdsmur, 1208-2016 Brev fra menighedsrådet 
vedr. igangværende projekter, Provstiudvalgets besv
arelse af 17.11.16 - Sandby Kirkegårdsmur, Sandby B
randerslev frigivelse midler til kirkemuren af 20. april
2017

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådets ansøgni
ng om nedrivning af den nordlige del af den gamle ki
rkegårdsmur midt på kirkegården. Den sydlige del af 
samme mur er tidligere revet ned. Ansøgningen send
es til stiftsøvrighedens godkendelse.
 
Når der foreligger en godkendelse fra stiftsøvrighede
n, vil provstiudvalget gerne mødes med menighedsrå
det om finansieringen af projektet.  

5 - Drøftelse af fælles kirkegårdstakster med Marib
o Domprovsti

 
De to provstier ophørte samarbejdet i 2017 vedr. Fæl
les kirkegårdstakster, hvilket tidligere har været tilfæ
ldet. En uoverensstemmelse mellem de to provstier 
vedr. prisen for bl.a. erhvervelse af barnegrav, var en
af årsagerne til, at samarbejdet ophørte.
 
På Fælles Provstiudvalgsmøde i marts 2018 blev det, 
efter en gensidig orientering om genberegning af de 
nu adskilte kirkegårdstakster, besluttet at punktet sk
al genbehandles på dette møde for at drøfte mulighe
den for igen at udarbejde Fælles kirkegårdstakster.
 
Vedhæftet som bilag er kun taksterne for Lolland Ves
tre, idet jeg skal henvise til, at taksterne for Maribo D
omprovsti også er at finde som bilag til dagsordenen 
til Fælles Provstiudvalgsmødet onsdag den 15. augus
t, hvorfra jeg skal bede jer om at hente bilaget til sa
mmenligning.
 
Provstiudvalget skal tage stilling til om samarbejdet s
kal genoptages eftersom Maribo Domprovsti forvent
er at modtage et svar herpå på mødet onsdag. 
 
Generelt spørgsmål fra provstisekretæren:
 
Vil provstiudvalget lægge op til en 3% fremskrivning 
af takster vedr. ydelser foretaget af graverne iht. for
årets overenskomstforhandling (en samlet lønstignin

Provstiudvalget har drøftet punktet og fastholder, at
taksten for erhvervelse og ydelser i forbindelse med 
en barnegrav bibeholdes med et 100% medlemstilsk
ud. 



g på 8% over de næste 3 år)?

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

Bilag:
LVP Kirkegårdstakster 2018 - Internt takstblad

6 - Forventningsafstemning af dagsorden til Fælles P
rovstiudvalgsmøde

 
Udvalget skal være enige om de svar der fremlægges
til punkterne på det Fælles Provstiudvalgsmøde hvor
for dagsorden gennemgås på dette møde. 
 
 

Sager:
Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo Domprovsti 
og Lolland Vestre Provsti (2018 - 23187)

Bilag:
Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo Domprovsti 
og Lolland V - dagsorden uden bilag- 09-08-2018 104
538

Drøftet. 

7 - Tilmelding til temadag i Stiftet

 

Sager:
2018 - Temadage for provstiudvalg - Lolland Falsters 
Stift (2018 - 23171)

Bilag:
Temadage for provstiudvalg

Erindring om tilmelding (direkte til stiftet) til den 18.
september 2018, kl. 19.00 i Majbølle Kirke om "Mere 
end kirke". 

8 - Næste møde(r)

 
Fælles Provstiudvalgsmøde - onsdag den 15. august 
2018, kl. 17.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov
inkl. efterfølgende fællesspisning  
 
Offentligt Budgetsamråd - onsdag den 22. august 20
18, kl. 19.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 11. september 201

Henrik Gade Jensen har meldt afbud til Fælles Provsti
udvalgsmøde den 15. august 2018
Henrik Gade Jensen har meldt afbud til Offentligt Bu
dgetsamråd den 22. august 2018
 
Der er også møde tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 9.0
0 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov (er ved en fe
jl slettet i oversigten).
 
Formanden holder studieorlov hvorfor afbud til sept
ember, oktober og november måneders møder. I de



8, kl. 9.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 13. november 201
8, kl. 9.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov
 
Provstiudvalgsmøde - tirsdag den 11. december 2018
, kl. 9.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

nne periode er næstformand Ellen Bredal Nielsen fu
ngerende formand.
 
 
 

9 - Drøftelse af budget 2019 forud for Fælles Provsti
udvalgsmøde den 15. august 2018

Under dette punkt er udvalgets eksterne konsulent i
ndkaldt til drøftelsen af budgetterne for 2019.  
 
Bilaget vedr. den kirkelige ligning drøftes kun kort, ef
tersom den egentlige beslutning og godkendelse ske
r på det Fælles Provstiudvalgsmøde onsdag den 15. a
ugust 2018 med Maribo Domprovsti.
 
De øvrige bilag vedr. Budget 2019 skal være læst af a
lle eftersom det gerne skal være et enigt udvalg der s
tår bag oplægget af materialet på det Offentlige Bud
getsamråd den 22. august 2018.
 
 

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

Bilag:
Kirkelig ligning i Lolland Kommune 2013-2019, Forsla
g 1-4 Endelige drifts- og anlægsrammer 2019, Samlet
oversigtsskema med forklaringer til Budget 2019, Bil
ag Gravstedskapitaler, Oversigt over 5%-midler pr. 1.
august 2018 inkl. bevægelser, Avnede - Budgetønske
r 2019, Birket - Budgetønsker 2019, Fejø - Budgetøns
ker 2019, Femø - Budgetønsker 2019, Købelev - Budg
etønsker 2019, Landet-Ryde - Budgetønsker 2019, Sa
ndby-Branderslev - Budgetønsker 2019, Søllested-Sk
ovlænge-Gurreby - Budgetønsker 2019, Vesterborg - 
Budgetønsker 2019

Et enigt provstiudvalg vælger at fremlægge Forslag 4 
fra budgetmaterialet over for menighedsrådene på d
et Offentlige Budgetsamråd.  

Lolland Vestre Provsti – Møder - 14-08-2018, 09:00



Lolland Vestre Provstiudvalg Bjarne Abildtrup Madsen (Lolland Vestre
Provsti)

Helga Refshauge Foged (Lolland Vestre
Provsti)
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