
Referat for: Lolland Vestre provstiudvalg
Sagsnr. 3005
PU møde 9. januar 2018. KJ. Møde kj. 17.00 og spisning kJ. 19.00 ca.
Mødested: Skovridergården, Nakskov

Der var meddelt afbud fra Mette Tangaa Jensen og Poul Rasmussen.

Mødepunkt

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2 Genbehandling af menighedsrådets
bemærkninger til revisionsprotokollat I Taget til efterretning.
Sag: 2016 Budget og regnskab (2312) - Sankt
Nikolai Sogn

Fra referatet af den 5. december 2017 fremgår:

Taget til efterretning.

Der mangler dog en redegørelse for pkt. 6-8,
men provstiudvalget antager, at pkt. 7 vedrører
en bogføringsfejl.

Menighedsrådets kommentarer til
revIsIOnsprotokollat

3 Genbehandling af menighedsrådets
bemærkninger til revisionsprotokollat
Sag: 2016 Budget og regnskab (2331) -
Sellested-Skovlænge-Gurreby Sogn

Fra referatet af den 5. december 2017 fremgår:

Taget til efterretning. Provstiudvalget skal
anmode om at modtage forklaringer til
protokollatet.

Menighedsrådet har efterfølgende fremsendt
forklaringer til revisionsprotokollatet behandlet
på møde den 9. september 2017. Vedlagt
forklaringerne var også et anlægsstyringsark.

Menighedsrådets forklaringer til
revIsIonsprotokollat vedr. arsregnskab 2016

Anlægsstyringsark

Taget til efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

4 Genbehandling af menighedsrådets
bemærkninger til revisionsprotokollat
Sag: 2016 Budget og regnskab (2332) -
Vindeby Sogn

Fra referatet af den 5. december 2017 fremgår:

Provstiudvalget udbeder sig en mere uddybende
forklaring.

Menighedsrådet har på møde den 19. december
2017 fremsendt uddybende forklaring.

Besvarelsen er den samme som også fremført af
menighedsrådet efter møde den 4. oktober 2017
og som indgik i provstiudvalgets behandling af
punktet på sidste møde.

Menighedsrådets kommentarer til
revIsIOnsprotokollat

Taget til efterretning.

5 Godkendelse af 4. Kvartalsrapport 2017
vedr. PUK
Sag: 2017 PUK (2689)

4. Kvartalsrapport 2017

Godkendt.

6 Tilbud fra Hans Frisesdahl på arbejdet med
radonsug
Sag: 2017 Radon måling - Svingeisvej 80, 4900
Nakskov (2886)

Der skal besluttes, hvorvidt Frisesdahls tilbud
skal godkendes så arbejdet med at installere
radon sug på kirkegårdskontoret på Svingelsvej
80, Nakskov, kan iværksættes i 2018.

Tilbuddet er på kr. 98.725,00 inkl. moms.

Provstiudvalget har afsat 80.000 kr. i 2017 til
forundersøgelser mv. Afventer modtagelse af
faktura.

Tilbud fra Frisesdahl på arbejdet med radon sug

Notat og bilag fra møde den 28. juni 2017 om
radonmdtrængnmg.

Provsti udvalget accepterer tilbuddet fra Hans
Frisesdahl pålydende kr. 98.725,00 inkl. moms.

Radonhuset orienteres om at arbejdet kan
igangsættes.
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Mødepunkt Beslutning

7 Godkendelse af menighedsrådenes deltagelse
i Forsøgsramme 2
Sag: 2017 Forsøgsordning i Folkekirken
(2905) - Kirkeministeriet

Materiale vedr. Forsøgsramme 2

Provstiudvalget godkender ansøgning af de to
menighedsråds deltagelse i forsøgsramme 2.

8 Godkendelse af endeligt byggeregnskab
Sag: 2015 Varmeanlæg i kirken (2209)-
Utterslev-Herredskirke-Lejtofte Sogn

Menighedsrådet har fremsendt endelig
byggeregnskab af den 28. november 2017 til
godkendelse.

Projektet beløb sig til ialt inkl. moms kr.
775.912,89, hvilket er ca. 108.000 kr. end
arkitektens budget på kr. 883.887,50.

Menighedsrådet har ialt fået overført 2 mio. kr.
til både installering af varmeanlæg i Utterslev
Kirke og til tag på Herredskirke Kirke.

Repræsentanter fra provstiudvalget var den 12.
december 2017 til møde med menighedsrådet
og arkitekt Jesper Herbert-Nielsen.
Det blev besluttet, at arkitekten udarbejder et
myndighedsprojekt med forudgående
indhentning af min. 2 tilbud på både et
etapeforløb på renovering af taget og for et
samlet renoveringsprojekt.

Rest til brug for renovering aftaget er efter
varmeanlægget nu på kr. 1.224.087,11.

Endeligt byggeregnskab varmeanlæg Utterslev

Bemærkninger til endelig byggeregnskab fra
Jens ChrIstian StenkJær

Godkendt.

9 Flytteguiden har henvendt sig vedr.
arrangementer i provstiet
Sag: Flytteguiden (2684)

Flytteguiden husstandsomdeles hver måned til
nye tilflyttere til kommunen. Iguiden vil det
være muligt at indsende oplysninger om
kommende kirkelige arrangementer og lign. i
både trykte som webbaserede medier.

Priser er fra 7.800 - 14.800 kr. + moms pr. år.

Materiale fremsendt efter telefonisk
henvendelse den 20. december 2017
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Mødepunkt Beslutning

10 Tilbud på droneopmåling af kirkegårde med
Landinspektørfirmaet LE34
Sag: Droneopmåling af kirkegårde med
Landinspektørjirmaet LE34 (2999)

Priseksempel på en droneopmåling af 2 kirker
er samlet på 10.000 kr. + moms inkl. levering
af ortofoto.

Materiale fremsendt efter telefonisk
henvendelse den 29. november 20 I7

Provsti udvalget mener ikke det er dets opgave at få
en fotografisk opmåling af kirkegårde.

Materialet udsendes til menighedsråd og
kirkegårdsudvalget til inspiration og stillingstagen.
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Orientering

11 Mødedatoer

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Fælles Provstiudvalgsmæde med Maribo
Domprovsti

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Provstiudvalgsmøde

Tirsdag den 6. februar 2018, kJ. 9.30 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov.

Tirsdag den 6. marts 2018, kJ. 9.30 i
Stormarkskirkens Sognehus, Nakskov.

Tirsdag den 13. marts 2018, kJ. 16.30 i Sognets
Hus, Klosterstræde 6. 4930 Maribo.

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

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

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

12 Eventuelt

Byggemødeudvalget vedr. spir på Sankt Nikolai I Byggemødeudvalget er sat på stand-by i et par år.
Kirke mangler en ny Repræsentant findes når arbejdet går i gang igen.
provstiudvalgsrepræsentant efter Ole Marqweis.

Eftersyn af brandslukningsmateriale i kirker og
sognehuse, jf. referat af 14. januar 2015, hvor
May-Brit Horst ville finde en afløser til
eftersynsopgaven efter Lolland Brandvæsen.
Status?

Indhentning af tilbud på telte til brug for bJ.a. 2.
Pinsedagsgudstjenesten v. Henrik Gade Jensen

Lolland Brandvæsen har overgivet opgaven til
FaIck. Det er menighedsrådenes opgave at sikre at
eftersyn finder sted ved henvendelse til Falck.

Medtages på mødet den 6. februar 2018.

Mødet blev hævet kJ. 18.10.

Referat,09-0 1-20 18 Side: 5



Underskrifter vedr. møde d. 09-01-2018
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