Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

Konstituerende PU-møde 10. november 2021 - d. 10-11-2021 kl. 18:30 til 21:00
Deltagere: Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg Skovgaard, Mette Marianne
Magnusson, Jytte Sønderstgaard Clausen, Benny Hansen, Helge Rørtoft-Madsen, Josiane Jensen, Jan Knud
Jørgensen, Jesper Bo Blomgren

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Godkendelse af dagsorden.

2 - Konstituering af nyt provstiudvalg

Der foretages skriftlig afstemning til valg af formand.
Provsten vælges enstemmigt til formand for
Godkendelse af forretningsorden - herunder valg af provstiudvalget.
formand og næstformand ved skriftlig afstemning.
Der foretages skriftlig afstemning til valg af
Sager:
næstformand. Karin Skovgård vælges til
Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Valgperiode 2021- næstformand for provstiudvalget.
2025 (2021 - 23893)
Bilag:
Skabelon, Forretningsorden provstiudvalg

3 - Provstiudvalgets bygningssagkyndige
Forslag, drøftelse og eventuel beslutning vedr.
valg af provstiudvalgets bygningssagkyndige.
Vedlagt er BEK nr. 302 af 26/03/2007,
bekendtgørelse om provstiudvalgenes og
budgetudvalgenes virksomhed.
Sager:
Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Valgperiode 20212025 (2021 - 23893)
Bilag:
Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og
budgetudvalgenes virksomhed

Punktet udsættes til næste PU-møde.

4 - Dato for PU-møder

Der afholdes PU-møde den 3. december kl. 15.00.

Fastsættelse af datoer for PU-møde i december
samt møder i 1. halvår 2022.

De første 3 PU-møder i 2022 fastsættes til: 11.
januar, 8. februar og 8. marts kl. 18.30.

Herunder orientering vedr. mødediæter og kørsel.
Vedlagt er BEK nr 1427 af 30/11/2016,
diætbekendtgørelsen.
Drøftelse og eventuel fastsættelse af dato for
temadag / v. Sonja Andersen.
Sager:
Stege-Vordingborg Provstiudvalg - Valgperiode 20212025 (2021 - 23893)
Bilag:
Diætbekendtgørelsen

5 - Stege - ansøgning om 5%-midler
Stege sogns menighedsråd ansøger i e-mail den 18.
oktober 2021 om tildeling af 5%-midler, kr. 54.000,
til indkøb af ny græsslåmaskine.

Jan Jørgensen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunktet.
Provstiudvalget godkender ansøgning om 5%-midler,
kr. 54.000.

Menighedsrådet oplyser, at der har været en del
Beløbet kan udbetales efter modtagelse af
uforudsete reparationer på den gamle
dokumentation for udgiften og oplysning om bank
græsslåmaskine, og at det forudses, at der vil komme reg og konto nr.
yderligere dyre reparationer, hvorfor
menighedsrådet i stedet ønsker at købe en ny.
Menighedsrådets frie midler udgør kr. -37.286.
Sager:
5%-midler - Stege - Græsslåmaskine - 2021 (2021 29179)
Bilag:
Skema_til_ansoegning_af_5_-midler (4), Tilbud 21091 - Stege Kirke, Referat af menighedsrådsmøde 13.
oktober 2021

6 - Kalvehave - ansøgning om 5%-midler

Provstiudvalget godkender ansøgning om 5%-midler,
kr. 105.000.

Kalvehave sogns menighedsråd ansøger om tildeling
af 5%-midler, kr. 105.000, til dækning af manglende Beløbet kan udbetales efter oplysning om bank reg
bolig- og varmebidrag, idet præstegården har været og konto nr.
ubeboet hele året.
Menighedsrådets frie midler udgør kr. -34.358.

Sager:
5%-midler - Kalvehave - Bolig-og varmebidrag - 2021
(2021 - 29202)
5%-midler - Kalvehave - Bolig-og varmebidrag - 2021
(2021 - 29202)
Stege-Vordingborg Provsti - 3. kvartalsrapporter 2021 (2021 - 28355)
Bilag:
Kalvehave menighedsråd, mr referat, Kalvehave, 3.
kvartalsrapport 2021

7 - Vordingborg - anmodning om brug af
midlertidige driftsmidler

Benny Hansen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.

Vordingborg sogns menighedsråd orienterer i e-mail
den 29. oktober 2021 om, at menighedsrådet i
budget 2021 er blevet tildelt en for stor midlertidig
driftsbevilling til afregning til Lønmodtagernes
Feriemidler. Beløb og årsag fremgår af
bilagsmateriale.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
anvender de bevilgede driftsmidler til udførelsen af
vedligeholdelsesarbejdet på kapellet på Vordingborg
Gl. kirkegård.

Menighedsrådet oplyser, at de står overfor et
større vedligeholdelsesarbejde på kapellet på
Vordingborg Gl. kirkegård ift. råd i træværket, der
beløber sig til kr. 117.500.
Menighedsrådet ønsker og anmoder om, at
anvende de midlertidige driftsmidler til formålet.
Vedlagt er Hvem-må-hvad fra DAP'en.
Sager:
Konvertering af midlertidige driftsmidler Vordingborg - Udskiftning af træværk på kapel - 2021
(2021 - 29797)
Budget 2021 (2018 - 9167)
Konvertering af midlertidige driftsmidler Vordingborg - Udskiftning af træværk på kapel - 2021
(2021 - 29797)
Konvertering af midlertidige driftsmidler Vordingborg - Udskiftning af træværk på kapel - 2021
(2021 - 29797)
Bilag:
Ansøgning 5% vedr, kapel gl. kirkegård, Feriemidler
ligning- for meget udbetalt 2021, Dagsorden MR nov.
2021-Referat, Ansøgning 5% Kapel gl kirkegård,
Kirkegård - Hvad må MR seslv gøre, Oversigt HVEM
MÅ HVAD

Provstiudvalget beder om, at det resterende
beløb ved afslutning af årsregnskab afsættes på en
særskilt konto i frie midler.

8 - Stensby - anmodning om ændring af budget 2022 Sonja Andersen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.
Stensby sogns menighedsråd anmoder i e-mail den
5. november 2021 om ændring af budget 2022.
Provstiudvalget godkender ændring i Stensbys
budget, således at kr. 350.000 ud af de bevilgede kr.
Menighedsrådet har i 2022 fået anlægsbevilling kr. 500.000 anlægsmidler overføres til kirkekassens
500.000 til opstart af og drift af Stensved
driftsramme.
sognegård. Menighedsrådet anmoder om, at kr.
350.000 flyttes til driften, mens de resterende kr.
150.000 bibeholdes som anlægsmidler til køb af
inventar mm.

Sager:
Budget 2022 (2021 - 10111)
Budget 2022 (2021 - 10111)
Bilag:
Ansøgning til provstiet om overflytning af
anlægsmidler, SV budget 2022

9 - Pastoratsammenlægning og provstestilling

Orientering vedr. vakancer i provstiet og mulige
strukturændringer.

Status vedr. pastoratsammenlægning og
provstestilling.

10 - Sværdborg-Lundby - ansøgning om
konvertering af anlægsmidler
Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger i
e-mail den 15. oktober 2021 om konvertering af
anlægsmidler.
Anlægsprojekt "Bevaringsværdige gravsten" er
afsluttet med et overskud på kr. 60.045,21.
Menighedsrådet ansøger om at benytte dette
overskud til delvis dækning af rådgiverydelse til
landskabsarkitekt, kr. 63.000 ekskl. moms, ifm.
udarbejdelsen af en kirkegårdsplan for Sværdborg
kirkegård.
Vedlagt er opdateret anlægs- og opsparingskema pr.
30.09.21.
Sager:
Sværdborg-Lundby - Konvertering af anlægsmidler Arkitekthonorar - 2021 (2021 - 28615)
Sværdborg-Lundby - Konvertering af anlægsmidler Arkitekthonorar - 2021 (2021 - 28615)
Sværdborg-Lundby - Konvertering af anlægsmidler -

Provstiudvalget godkender ansøgning om
konvertering af anlægsmidler, kr. 60.045,21, til
dækning af rådgiverydelse til landskabsarkitekt.
Provstiudvalget beder om og godkender, at den
resterende del af beløbet hæves fra opsparingskonto
"Kirkegårdsregulering".

Arkitekthonorar - 2021 (2021 - 28615)
Bilag:
underskrevet_000077, Skema til opgørelse af
opsparinger, 3. kvt. 2021 - Styring af
anlægsaktiviteter incl opsparinger, Tilbud
udviklingsplan_oktober_ 2021

11 - Sværdborg-Lundby - ansøgning om godkendelse Jf. BEK nr. 1172 af 19/09/2016, Bekendtgørelse af lov
af kirkegårdsplan
om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, §19
stk. 4 indhentes der erklæring fra
Sværdborg-Lundby sognes menighedsråd ansøger i kirkegårdskonsulenten, inden provstiudvalget
e-mail den 15. oktober 2021 om godkendelse af
træffer afgørelse i sagen.
udviklingsplan for Lundby kirkegård.
Der er ikke taget stilling til finansiering af
udviklingsplanen.
Vedlagt er BEK nr. 1172 af 19/09/2016,
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde.
Sager:
Kirkegårdsplan - Sværdborg-Lundby - Lundby
kirkegård - 2021 (2021 - 28616)
Kirkegårdsplan - Sværdborg-Lundby - Lundby
kirkegård - 2021 (2021 - 28616)
Kirkegårdsplan - Sværdborg-Lundby - Lundby
kirkegård - 2021 (2021 - 28616)
Bilag:
Vs rådsmøde d 12 kl 19 i Sværdborg, Rapport efter
rettelser_jan_2020, Tilbud rådgiverydelse for
udførelse_januar2020, Etapeplan_20.01.2020, 2020
01 09 Beslutningsprotokol, BEK om FK
kirkebygninger og kirkegårde

12 - Afskedsreception

Orientering.

Orientering om afskedsreception for Mette
Magnusson tirsdag den 21. december kl. 16-19.

13 - F2 Touch
Status og orientering vedr. F2 Touch.
Der henvises til DAP'en - Håndbøger - F2 Samlet
overblik - F2 Touch.

Orientering.

14 - Eventuelt
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Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Sonja Marie Andersen

Karin Brita Hindborg Skovgaard

Mette Marianne Magnusson

Jytte Sønderstgaard Clausen

Benny Hansen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Helge Rørtoft-Madsen (StegeVordingborg Provstiudvalg)

Josiane Jensen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Jan Knud Jørgensen

Jesper Bo Blomgren (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)
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