
Referat
Stege-Vordingborg Provsti – Møder

PU-møde 9. oktober 2020 - d. 09-10-2020 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Therese Nielsen, Kjeld Lorenzen, Finn Larsen, Sonja Marie Andersen, Karin Brita Hindborg
Skovgaard, Mette Marianne Magnusson, Jytte Sønderstgaard Clausen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til godkendelse. 

Dagsorden godkendt.

2 - PUK - Endeligt budget 2021

Endeligt budget 2021 for PUK-kassen til
godkendelse.
 
Budgettet er tilrettet, så der afsættes kr. 50.000 til
turist- og pilgrimsarbejde i provstiet.
 
Der er ikke budgetteret med negative renter. Denne
udgift afholdes af PUK-kassens frie midler.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - PUK - Budget 2021 (2020
- 7664)

Bilag:
Økonomiportalen, endeligt budget 2021, PUK-
kassen, endeligt budget 2021

Stege-Vordingborg Provstiudvalg, CVR-nr. 25084276,
Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 17-08-2020
kl. 09:22, godkendt af PU.

3 - PUK - Revisionsprotokollat 2019

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2019 til
behandling i PU.  
 
Revisionen har givet anledning til følgende
bemærkninger:
 
Vi har foretaget en beregning af, om 5 % reserven
ligger inden for det tilladte. Det er konstateret, at
reserven overstiger det tilladte. Vi henstiller til, at der
tages stilling til, at reglerne overholdes.

5%-puljen er pt. stadig over det tilladte, og der må
derfor forventes samme bemærkning i protokollatet
vedr. årsregnskab 2020.
 
Puljen forventes dog at blive nedbragt til det tilladte
i 2021, idet der for dette år kun er afsat kr. 118.078.



Sager:
Årsregnskab 2019 - PUK (2018 - 30392)

Bilag:
Revisionsprotokollat PUK

4 - Sværdborg-Lundby - Ansøgning om 5%-midler

Sværdborg-Lundby MR ansøger i e-mail den 5.
oktober 2020 om 5%-midler, kr. 3.561,36, til
dækning af udgifter til konfirmandundervisning i
forbindelse med fratrådt præst.

Sager:
5%-midler - Sværdborg-Lundby -
Konfirmandundervisning - 2020 (2020 - 28614)
Stege-Vordingborg Provsti - 2. kvartalsrapporter -
2020 (2019 - 4018)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler, konfirmandundervisning,
Referat af MR-møde 12.05.2020, 2. kvt. 2020 -
Forklaring til provstiet, 2. kvt. 2020 - Kvartalsrapport,
Bilag Konfirmandundervisning-1

Ansøgning om 5%-midler, kr. 3.561,36, afslås i PU,
idet udgiften bør kunne indeholdes i den almindelige
driftsramme.  

5 - Sværdborg-Lundby - Ansøgning om 5%-midler

Sværdborg-Lundby MR ansøger i e-mail den 5.
oktober 2020 om 5%-midler, kr. 32.278,20, til
dækning af udgifter til konsulentbistand fra Skovbo
Data til oprydning i kirkegårdssystem.

Sager:
5%-midler - Sværdborg-Lundby - Oprydning i
kirkegårdssystem - 2020 (2020 - 28621)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler, konsulentbistand Skovbo
Data, Styring af anlægsaktiviteter 2020_SL-2, Bilag
Skovbo Data

Ansøgning om 5%-midler, kr. 32.278,20, godkendes
af PU. 
 
Ved en eventuel fremtidig uforudset udgift, der ikke
kan dækkes af egne midler, bedes I ansøge PU på
forhånd.

6 - Køng-Svinø - Konvertering af restanlægsmidler

Køng-Svinø menighedsråd anmoder i e-mail den 26.
september 2020 om konvertering af
restanlægsmidler.
 
Anlægsarbejde vedr. udskiftning af blyindfattede
ruder i Køng kirke er afsluttet med et overskud på kr.
62.500. Dette overskud ønskes overflyttet til

Provstiudvalget godkender konvertering af
restanlægsmidler, kr. 62.500.



anlægsarbejde vedr. tårnene på Køng og Svinø
kirker, hvor udgifterne til reparation af Svinø kirkes
tårn ikke kan indeholdes i de bevilgede
anlægsmidler.

Sager:
Køng-Svinø - Konvertering af anlægsmidler -
Kirketårn på Svinø kirke (2020 - 27587)

Bilag:
Flytning af anlægs midler

7 - Allerslev - Brug af frie midler

Allerslev menighedsråd anmoder om brug af frie
midler, kr. 118.750, til indvendig maling af kirkens
vinduer.
 
Menighedsrådet ansøgte i 2019 om kr. 50.000 til
kitning og indvendig maling af kirkens vinduer. PU
gav afslag på anlægsønske med henvisning til brug af
frie midler til formålet. Udgiften til opgaven viser sig
dog ikke at kunne indeholdes i de 50.000 kr.
 
Menighedsrådet oplyser, jf. referat af 
menighedsrådsmøde den 23. september og den 1.
oktober 2020, at de har foretaget en
omdisponering/omprioritering af deres frie midler
(ift. rådets forklaring til årsregnskab 2019, hvor alle
frie midler disponeres) således, at rådet nu ønsker at
afsætte dem til malearbejdet.
 
I samme ombæring anmodes om midlertidig lukning
af Allerslev kirke for perioden 02.11.20 - 20.11.20.

Sager:
Byggesag - Allerslev - Maling af kirkens vinduer -
2020 (2018 - 32651)
Byggesag - Allerslev - Maling af kirkens vinduer -
2020 (2018 - 32651)
Byggesag - Allerslev - Maling af kirkens vinduer -
2020 (2018 - 32651)

Bilag:
Tove Grundtvig Allerslev Kirke 4720 Præstø,
MRmøde 23. sept. 2020, MRmøde 1. okt. 2020

Anmodning om brug af frie midler, kr. 118.750,
godkendes af PU.
 
PU beder menighedsrådet om at udforme en
selvstændig anmodning om kirkelukning for
perioden 01.11.20 - 20.11.20, som sendes ad
tjenestevejen til Stiftet.

8 - Stensby - Fældning af træer på kirkegård

Stensby menighedsråd ansøger den 13. september
2020 om tilladelse til fældning af to syge lindetræer i

Sonja Andersen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.  
 
Der indhentes erklæring fra kirkegårdskonsulenten,



hegn om kirkegården ved Peterskirken.
 
Menighedsrådet har søgt rådgivning hos
landskabsarkitekt med speciale i træer og har nu en
vedligeholdelsesplan for kirkegårdens lindetræer.  

Sager:
Stensby - Fældning af træer på kirkegård - 2020
(2020 - 26092)
Stensby - Fældning af træer på kirkegård - 2020
(2020 - 26092)

Bilag:
Ansøgning om fældning af træer, Fra Mimi Hvass
Sitan, BEK om FK kirkebygninger og kirkegårde

inden PU træffer afgørelse i sagen.

9 - Keldby-Elmelunde - Kirkegårdsplan for Keldby
kirkegård

Keldby-Elmelunde menighedsråd ansøger den 1.
oktober 2020 om godkendelse af kirkegårdsplan for
Keldby kirkegård.   

Sager:
Kirkegårdsplan - Keldby-Elmelunde - Keldby
kirkegård (2019 - 4248)

Bilag:
Ansøgning om ny kirkegårdsplan, Keldby kirkegård
28.09.2020

Karin Skovgaard forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.
 
PU er positive stemt overfor kirkegårdsplanen.
 
Der indhentes erklæring fra kirkegårdskonsulenten,
inden PU træffer afgørelse i sagen.

10 - Stensby - Ændring af farve på tårnluger

Via Byggesag på DAP anmoder Stensby
menighedsråd om ændring af farve på tårnluger på
Peterskirken i Stensby.
 
Menighedsrådet står overfor at skulle vedligeholde
tårnlugerne, som lige nu er røde, og de ønsker i den
forbindelse at tårnlugerne bliver malet i samme grå
farve som vinduer, sålbænke og kirkegårdslåger.  
 
Menighedsrådet oplyser, at udgiften, kr.
32.000, finansieres af egne midler over driften. 

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Peterskirken,
Stensby sogn/ Kalvehave- Stensby pastorat, Stege-
Vordingborg provsti - Stensby Sogns Menighedsråd -
Kirkebygning (2020 - 26898)
Stege-Vordingborg Provsti - Byggesag - Peterskirken,

Sonja Andersen forlod mødet efter fremlæggelse af
mødepunkt.
 
Sagen videresendes til Stiftsøvrighedens
godkendelse, og PU er positive stemt overfor
menighedsrådets ønsker om ændring af farve på
tårnluger.



Stensby sogn/ Kalvehave- Stensby pastorat, Stege-
Vordingborg provsti - Stensby Sogns Menighedsråd -
Kirkebygning (2020 - 26898)

Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening,
Tårnluger Peterskirken, Yderligere information
indhentet, Yderligere information indhentet,
Yderligere information indhentet, Yderligere
information indhentet, Yderligere information
indhentet, Yderligere information indhentet,
Opsummering af indberetning

11 - Honorar og godtgørelse til rådsmedlemmer

Drøftelse og fastsættelse af honorarsatser og
godtgørelser for rådsmedlemmer gældende for
perioden fra 01.12.20 og fire år frem.
 
Vedhæftet er de gældende, godkendte
maksimumbeløb for formænd, kasserere,
kirkeværger og kontaktpersoner. Oversigten er
tilføjet oplysning om mulighed for at yde formand,
kontaktperson og kirkeværge telefongodtgørelse, jf.
PU-møde den 7. august 2020.
 
Til inspiration er yderligere vedhæftet
honorarsatser og vejledning vedr. skattefri
godtgørelse fra andre provstier i og udenfor Roskilde
Stift.

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Honorarsatser til
rådsmedlemmer (2018 - 23288)
Stege-Vordingborg Provsti - Honorarsatser til
rådsmedlemmer (2018 - 23288)

Bilag:
Honorarsatser Falster og Lolland Østre Provsti,
Honorarsatser Kalundborg Provsti 2019,
Honorarsatser Tryggevælde Provsti 2020, Vejledning
vedr. skattefri-godtgørelse Kalundborg Provsti,
Honorarsatser Ringsted-Sorø Provsti 2020, Honorar
pr. 01.04.20 Stege-Vordingborg Provsti,
telefongodtgørelse

Honorarsatser for rådsmedlemmer gældende for
perioden 01.12.20 og fire år frem tilrettet
og godkendt af PU.  

14 - Kirkegårdsvedtægter

Orientering og status fra udvalget til behandling af
kirkegårdsvedtægter.
 

PU bakker op om, at der kun anvendes nu gældende
retningslinjer og skabelon for kirkegårdsvedtægter.



Udvalget stiller forslag om, at det fra
provstiudvalgets side kræves, at kun ny skabelon for
kirkegårdsvedtægter anvendes af menighedsrådene.

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Ny standard for
kirkegårdsvedtægter - 2018 (2018 - 21632)

Bilag:
Skabelon_for_vedtaegter

15 - Vordingborg - Lapidarium

Orientering og status vedr. flytning af registrerede
gravminder.  

Der er ikke kommet svar efter biskoppens
besigtigelse af lapidariet ved sognegården.  

16 - Intromøder mm. for nye menighedsråd

Orientering og status vedr. intromøder, ny
hjemmeside mm.

Orientering og videre planlægning.  

17 - Provstiskyen

Orientering fra møde i Tryggevælde Provsti den 29.
september 2020 vedr. Provstiskyen.  

Sager:
Stege-Vordingborg Provsti - Provstiudvalg -
Kursustilbud, indbydelser mv. (2018 - 23161)

Bilag:
Brochure Provstiskyen (002)

Orientering.  

18 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd inviterer til
provstiudvalgskonference lørdag den 30. januar
2021.

Sager:
Stege-Vordingborg Provstiudvalg -
Provstiudvalgskonferende 2021 (2018 - 21250)

Bilag:
Provstiudvalgskonference

Orientering.  

19 - Eventuelt  
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Therese Nielsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Kjeld Lorenzen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)

Finn Larsen (Stege-Vordingborg
Provstiudvalg)
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Jytte Sønderstgaard Clausen
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