
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
Sagsnr. 3050
PU møde 6. marts 2018. Kl. 9.30
Mødested: Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Der er meddelt afbud fra Henrik Gade Jensen, Arne Larsen og Poul Rasmussen.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Behandling af indkomne tilbud fra
køkkenfirmaer
Sag: 2018 Nyt køkken (3035) - Købelev Sogn

Svane: kr. 116.185,30 inkl. moms (hvidt
køkken)
HTH: kr. 106.729,94 inkl. moms (støvgråt
køkken) og kr. 92.416,83 inkl. moms (hvidt
køkken)
Vordingborg: kr. 82.142,38 inkl. moms (hvidt
køkken)

Det skal bemærkes, at sognepræsten selv
ønsker at få køkkenet fra Vordingborg som er
som familien helst vil have det og det er
billigst.

Der er fra det tidl. bevilgede lån kr. 185.505,36
som også skal dække nye gulve og
elektrikerregning ifm. køkkenet.

Følgemail fra sognepræst Susanne Jacobsen

Tilbud fra Svane Køkken

Tilbud HTH

Tilbud Vordingborg Køkkenet

Provstiudvalget godkender accept af tilbud på
køkken fra Vordingborg Køkkenet til en pris på kr.
82.142,38 inkl. moms.

Provstiudvalget godkender også tilbuddet fra Jens
Otto Jensen på lægning af laminatgulv til en pris på
kr. 15.293,75.

3 Anmodning om møde med provstiudvalg den
3. april 2018, kl. 19.00
Sag: 2018 Møde med provstiudvalg (3036) -
Købelev Sogn

Forslag: Tirsdag den 3. april 2018, kl. 19.00 i
forbindelse med menighedsrådsmøde

Repræsentanter fra Provstiudvalget samt Jens
Christian Stenkjær vil gerne deltage i møde tirsdag
den 3. april 2018.

Forud for mødet anmoder provstiudvalget om at
modtage en menighedsrådet overvejelse/oplæg til
dets økonomi og at fremsende årsregnskab for
2017.
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Mødepunkt Beslutning

4 Skitser og tilbud på 4 kalke og 4 diske
Sag: 2017 Kalk og disk til 2. pinsedag (2896)

Stentøj til ca. pris på hhv. 300 kr. og 200 kr.
stk.

Provstiudvalget godkender, at der laves 4 kalke og
4 diske til en pris på ialt ca. kr. 2.000 som betales
af provstiudvalgets pulje "Provstisamarbejde".
Faktura fremsendes derfor til provstisekretæren.

Provstiudvalget vil opfordre til at der ligeledes
bliver indkøbt et solidt, kraftigt telt til en pris op til
kr. 50.000. Opfordringen sendes til Gloslunde
Sogns Menighedsråd ved sognepræst Henrik Gade
Jensen.

5 Godkendelse af årsregnskab 2017 for
Provstiudvalgskassen
Sag: 2017 PUK (2689)

Lolland Vestre Provstiudvalg, CVR-nr.
21240745, Regnskab 2017, Afleveret d. 27-02-
2018 13:28

Årsregnskab 2017

Godkendt på den foreliggende form.

6 Stedfortræder til provstiudvalget

På introduktionskursus for nye
provstiudvalgsmedlemmer mandag den 26.
februar 2018, blev stedfortræderfunktionen kort
nævnt, hvilket nu bringes op i dette udvalg.

Der henvises til Bekendtgørelse om
provstiudvalgenes og budgetudvalgens
virksomheds § 5, stk. 4.

Provstiudvalget retter henvendelse til biskoppen
om den aktuelle situation, hvor udvalget er uden
suppleanter.
Udvalget er af den holdning at besættelsen af den
ledige plads efter afgået udvalgsmedlem kan
udsættes til næste almindelige valg i 2021.

7 Drøftelse af UDKAST til De foreløbige
drifts- og anlægsrammer for Kirkekasser
2019  - foreløbigt
Sag: 2019 Budget (Lolland Vestre Provsti)
(3028)

På introduktionskursus for nye
provstiudvalgsmedlemmer mandag den 26.
februar 2018, blev proceduren drøftet og de
deltagende udvalgsmedlemmer blev enige om
at tage drøftelse op med henblik på måske at
ændre på praksis i fordelingen og optimere
indholdet af informationer på det offentlige
Budgetsamrådsmøde.

De foreløbige drifts- og anlægsrammer skal
godkendes på udvalgsmøde den 10. april 2018
til fremsendelse til menighedsrådene senest den
15. april 2018.

UDKAST til Kirkekasser 2019  - foreløbigt

Drøftet.
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Mødepunkt Beslutning

UDKAST til PUK 2019 - forløbigt

8 Forslag til emner
Sag: Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo
Domprovsti 13. marts 2018 (3055)

Henvendelse til kirken i Storstrøms Fængsel om
rundvisning og samtale

Orientering om fælleskrematoriet v. Erik
Brochmann

Fællesudflugt til kirken i Storstrømsfængsel

Oplæg om præstegårdskonsulent på LVP's
budgetsamråd (Forsøg i folkekirken)

Gravstedskapitaler: hvordan håndterer
Domprovstiet disse udsving

9 Eventuelt

10 Næste møde(r)

Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo
Domprovsti

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 16.30 i Sognets
Hus, Maribo

Tirsdag den 10. april 2018, kl. 9.30 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Tirsdag den 8. maj 2018, kl. 9.30 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Tirsdag den 12. juni 2018, kl. 9.30 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov

Mødet afsluttet kl. 11.30.
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Underskrifter vedr. møde d. 06-03-2018

Arne Larsen Bjarne Abildtrup Madsen

Ellen Margrethe Bredal Nielsen Erik Brochmann

Henrik Gade Jensen Marianne Krøll Møller

Poul Rasmussen
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