
Referat
Lolland Vestre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - d. 24-02-2023 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Anders Munk, Arne Larsen, Marianne Krøll Møller, Jens Christian Stenkjær, Rebekka Maria
Brandt Kristensen, Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen, Ellen Margrethe Bredal Nielsen
Afbud: Anne Hopkins

Rebekka Kristensen forlod mødet kl. 10.00. 
Marianne Krøll Møller stødte til mødet kl. 9.30.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Det blev besluttet at tilføje nedenstående pkt. 2
vedr. "Embedsledighed m/u bopælspligt - Sankt
Nikolai" samt et pkt. 16 "Eventuelt". 

2 - Embedsledighed m/u bopælspligt - Sankt Nikolai

Sager:
2023 - Ledigt embede - Sankt Nikolai (2023 - 2548)

Bilag:
Ansøgning om at knytte tjenestebolig til stillingen
som sognepræst (kbf), Skr. til KM vedr. tjenestebolig
Nakskov

De fremmødte udvalgsmedlemmer tiltrådte, at
punktet behandles på dagens møde.

1) Eftersom Jesper Vigant Madsen ophører med sit
embede den 30. juni 2023, har Sankt Nikolai
Menighedsråd på mødet den 22. februar 2023
besluttet at opslå stillingen som kbf.-sognepræst
med bopælspligt i Præstestræde 4, Nakskov. 
Dette kræver en godkendelse fra Kirkeministeriet, da
boligen pt. er provstebolig og at Jesper Vigant
Madsen fik godkendt ophævelse af bopælspligten
ved tiltrædelsen i 2018. Provsten fremsendte den 23.
februar 2023 menighedsrådets ansøgning til Stiftets
videre behandling, hvilket provsten på dette møde
anmodede om provstiudvalgets tilsagn af. 

Provstiudvalget tilsluttede sig på dagens møde
provstens hurtige fremsendelse.

Ellen Bredal Nielsen var under behandlingen af dette
punkt uden for døren. 

2) Der indsættes tillige punktet "Eventuelt" sidst på
dagsordenen.

3 - Godkendelse af referat fra 10. januar 2023

 

Godkendt og underskrevet.   



Sager:
Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. januar 2023
(2023 - 4081)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10-01-
2023

4 - Behandling af synsudskrifter - Sandby-
Branderslev

 

Sager:
2022 - Syn - Sandby-Branderslev (2022 - 35727)

Bilag:
Synsudskrift for kirke og kirkegårde Branderslev,
Synsudskrift for kirke og kirkegårde Sandby 2022,
Synsudskrift for præstegårde og boliger 2022

Synsudskrifterne over Sandby og Branderslev Kirker
samt præstegården blev godkendt med følgende
bemærkninger:  

1) Manglerne fra 2021 tages op på dette års
provstesyn. Menighedsrådet bedes om at komme
med en dato for dette. 
2) Inventarlisterne skal fremlægges på provstesynet.
fremlagt. 
3) Menighedsrådet skal anføre navnet på den
deltagende byggesagkyndige.
4) Problematikken vedr. ryttertårnet drøftes under
provstesynet.

Sekretær fremsender alle synsudskrifter for 2021 til
menighedsrådets orientering, pga. dettes manglende
materiale.

5 - Gen-behandling af synsudskrifter - Stormark

 

Sager:
2022 - Syn - Stormark (2022 - 35736)

Bilag:
Syn over Stormarkskirken 2022

Synsudskriften over Stormarkskirken blev godkendt.

Synsudskriften over præsteboligen på Ringvejen 66,
4900 Nakskov blev godkendt.  Der indsættes ny
præst pr. 1. maj 2023 og fraflytningssynet har ikke
givet anledning til bemærkninger. Der er dog
foretaget afslibning af gulve, og maling af samtlige
vægge sker i samarbejde med den kommende
sognepræst.

6 - Behandling af revisionsbemærkninger vedr.
årsregnskab 2021 - Nakskov Kirkegårde

Provstiudvalget tog revisionsbemærkningerne og
menighedsrådets svar til efterretning. 

Ellen Bredal Nielsen var under behandlingen af dette
punkt uden for døren.  

7 - Behandling af revisionsbemærkninger vedr.
årsregnskab 2021 - Søllested-Skovlænge-Gurreby

Provstiudvalget tog revisionsbemærkningerne og
menighedsrådets svar til efterretning. 

Provstiudvalget bemærker vedrørende
provstirevisors anførte pkt. 7) at udvalget har ansat
medlem af provstiudvalget, Jens Christian Stenkjær,



til bl.a. ved den kvartalsvise gennemgang af samtlige
kirkekasser, at meddele menighedsrådet
godkendelse - på udvalgets vegne - overførsler
mellem drift og anlæg - uden at dette forelægges for
hele udvalget. 

Rebekka Kristensen og Jens Christian Stenkjær var
under behandlingen af dette punkt uden for døren.   

8 - Godkendelse af regnskab 2022 - PUK

Sager:
2022 - PUK - Lolland Vestre Provsti (2022 - 2249)

Bilag:
Årsregnskab 2022 - PUK

Regnskab 2022 blev godkendt under forudsætning
af, at regnskabet korrigeres i forhold til
provstiudvalgets anførte bemærkninger:

1) 5%-reservemiddelpuljen er ved udgangen af 2022
højere end det tilladt, hvilket har følgende
forklaringer:  

a) Provstiet har vedtaget, at man nulstiller gebyr for
køb/fornyelse/forlængelse af gravsteder (kister og
urner) fra den 1. januar 2023. Disse manglende
indtægter for kirkekasserne (anslået ca. kr.
650.000,00) vil blive refunderet af 5%-midlerne efter
dokumentation ultimo 2023.

b) Provstiet har ultimo 2022 bevilget kr. 300.000 til
Birket Kirkekasse til et projekt betinget af modtaget
ordrebekræftelse hvilket først er modtaget i februar
2023. Alternativt tilbud var ca. kr. 250.000,00 højere.

2) Der er overført kr. 71.053,96 fra 5%-
reservemiddelkontoen til driften i forbindelse med
etablering af provstikontoret.

 

3) Driftsunderskuddet skyldes:

a) Udgifter i forbindelse med etablering af
provstikontor i Præstestræde 4, Nakskov

b) Lønforhøjelse til provstisekretæren

c) Studietur for sognepræsterne til Israel i 2023 -
indbetalt a conto beløb på kr. 56.000,00 

4) Ekstern repræsentationskontoen er fejlkonteret
og skal omposteres til en konto vedr. honorar og
konsulentbistand.   

                          

9 - Møde med provstirevisor Forslag til provstirevisormøde:

Torsdag den 9. marts 2023 eller onsdag den 22.
marts 2023, begge dage fra kl. 17.00. 
  



 

10 - Drøftelse af udvidelse af sognegården i
Utterslev - Utterslev-Herredskirke-Løjtofte

 

Sager:
Projekt - Ombygning af sognegård - UHL (2023 - 452)

Bilag:
Notat fra møde mellem Utterslev og PU den 9.
februar 2023

Menighedsrådet har den 21. februar 2023 skrevet til
provstiudvalget, at det vil indhente nye tilbud på
udvidelse af sognegården samt nedrivning af
præsteboligen, og anmoder om udsættelse til
provstiudvalgsmødet den 23. marts 2023, hvilket
blev taget til efterretning.

Af indestående på Anlægsopsparingen skal kr.
1.050.000,- alene anvendes til Herredskirke kirkes
tag – indtil anden afklaring af dette projekt bliver
aktuelt.

11 - Kirkegårdsopmåling - Birket

 

Sager:
2023 - Opmåling af kirkegård - Birket - Spg. om
betaling af LE34 (2023 - 4368)
2023 - Opmåling af kirkegård - Birket - Spg. om
betaling af LE34 (2023 - 4368)
2023 - Opmåling af kirkegård - Birket - Spg. om
betaling af LE34 (2023 - 4368)

Bilag:
Vedr. opmåling af kirkegård, Regning på opmåling af
kirkegård, Sagen om kirkegårdsopmåling fra 2020,
Fra Bjarne Madsen af 10. marts 2019 vedr.
Beregningsskema for opmåling af graverstilingen ved
Birket Kirke + medhjælpstimer, Henvendelse fra MR
af 6. juli 2019 vedr. opmåling, Fra Bjarne Madsen af
15. februar 2020 til LE34 om Optegnelse af nyt
kirkegårdskort for Birket kirkegård, Mail fra LE34 af
27. februar 2020

Provstiudvalget vedtog ved afstemning med 4
stemmer for og 1 imod, at provstiet ikke vil påtage
sig at betale fakturaen på kr. 25.000 inkl. moms fra
LE34.  

12 - Muslimsk gravplads - Nakskov Kirkegårde

Sagen genåbnes efter provstens besøg på Nakskov
Kirkegårde torsdag den 9. februar 2023, hvor
spørgsmålet omkring godkendelsen på oprettelsen
blev drøftet.

Sager:
Ansøgning vedr. oprettelse af muslimsk gravplads -
Nakskov Kirkegårde (2023 - 5534)

Bilag:

Provstiudvalget godkender ideen, men sagen skal
færdigbehandles inkl. udkast til en ny kirkegårds
vedtægt. 

Ellen Bredal Nielsen var under behandlingen af dette
punkt uden for døren.   



Mail af 13. maj 2015 ml. Bjarne og Henrik, PU-referat
af 28. maj 2015, Oplæg fra Nakskov Kirkegårde af 4.
juni 2015, PU-referat af 25. juni 2015, PU-svar af 30.
juni 2015, Oplæg til drøftelse på provstiudvalgsmøde
den 18. august 2015, PU-referat af 18. august 2015,
MR-referat af 17. november 2015, MR-svar på
erindringsmail fra PU af 10. februar 2016

13 - Brev til PwC vedr. mangelfuld vejledning i
regnskab 2021 - Horslunde-Nordlunde-Nøbbet

 

Sager:
2021 - Regnskab - Horslunde-Nordlunde-Nøbbet
(2023 - 1831)
2021 - Regnskab - Horslunde-Nordlunde-Nøbbet
(2023 - 1831)

Bilag:
Til PwC vedr. regnskab 2021, CCF_000062, Re Til PwC
vedr. regnskab 2021

Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet skal
betale PwC for at få bragt regnskab 2021 i orden.

Marianne Krøll Møller var under behandlingen af
dette punkt uden for døren.  

14 - Overvejelser om kommende strukturændringer

 

Provsten orienterede om baggrunden for sin
ansættelse i provstiet. 

Ny form for møde: Budgetvisionsmøde som optakt til
den foreløbige udmelding af drifts-
og anlægsrammer til de kirkelige kasser. Se dato for
dette under pkt. 15.

15 - Næste møder Budgetudvalgsmøde - torsdag den 16. marts 2023,
kl. 16.00, Nikolaihuset, Nordenkirke 9, 4900 Nakskov
(deltagere: Ellen Bredal, Jens Christian Stenkjær, Finn
Dyrhagen og Helga Foged)

Fælles Provstiudvalgsmøde med Maribo
Domprovsti - torsdag den 16. marts 2023, kl. 18.00,
Nikolaihuset, Nordenkirke 9, 4900 Nakskov. Vi starter
møde med fælles spisning. Afbud fra Anne Hopkins

Provstiudvalgsmøde - torsdag den 23. marts 2023,
kl. 9.00,  Nikolaihuset, Nordenkirke 9, Nakskov

Provstiudvalgsmøde - torsdag den 20. april 2023, kl.
9.00,  Nikolaihuset, Nordenkirke 9, Nakskov

Budgetvisionsmøde - torsdag den 20. april 2023, kl.
13.00-16.00, Nikolaihuset, Nordenkirke 9, Nakskov



Provstiudvalgsmøde - torsdag den 25. maj 2023, kl.
9.00,  Nikolaihuset, Nordenkirke 9, Nakskov

Provstiudvalgsmøde - torsdag den 29. juni 2023, kl.
9.00,  Nikolaihuset, Nordenkirke 9, Nakskov 

16 - Eventuelt

 

1) Provstiudvalgsmøderne søges afholdt i
Nikolaihuset, Nakskov for fremtiden.
Provstisekretæren undersøger om der er plads i
huset de allerede planlagte datoer.     

Mødet hævet kl. 12.00.
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Anders Munk (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Arne Larsen (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Marianne Krøll Møller (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Jens Christian Stenkjær (Lolland Vestre
Provstiudvalg)

Rebekka Maria Brandt Kristensen
(Lolland Vestre Provstiudvalg)

Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen

Ellen Margrethe Bredal Nielsen
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