
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 15. januar 2020 - d. 15-01-2020 kl.
09:00 til 11:50

Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Kai Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen,
Kjeld-Ole Nielsen Munk, Naima Simring

Intet afbud fra Kai Nielsen. 
 
Mogens Slot Nielsen forlod mødet kl. 11. 40 før punkt 22 Eventuelt.
 
Mødet sluttede kl. 11.50.
 
Næste møde afholdes den 12. februar 2020 kl. 9.00 i mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.

Mødepunkt Referat

1 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm afslutning af formål "Stolpehegn
mod strandvejen"

Karlslunde Strandsogns MR har fremsendt ansøgning
om frigivelse af 100.000 kr. af anlægsrammen ifbm
afslutning af formål "Stolpehegn mod strandvejen".
Der er medsendt ansøgningsskema samt kopi af
betalt faktura. Det overskydende beløb på 25.625 kr.
ønskes overført til driftsmidlerne. De 74.375 kr. er
frigivet af provstisekretæren den 19. december
2019.
 
 
 
Indstilling:  25.625 kr. overføres til driftsmidlerne
grd. lav kassebeholdning

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Stolpehegn mod strandvejen"
(2019 - 39630)
Frigivelse - Karlslunde Strandsogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Stolpehegn mod strandvejen"
(2019 - 39630)

Bilag:
Faktura_19132, Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler i forbindelse med afslutning af projekt,
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler

Ansøgningen blev ikke godkendt. PU beslutter, at det
overskydende beløb skal returneres til aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune.  



2 - Behandling - Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler ifbm afslutning af formål "Diverse
malerarbejder"

Jersie-Kirke Skensved MR har søgt om frigivelse af
283.000 kr. ifbm afslutning af anlægsformål "Diverse
malerarbejder". Der er tidligere frigivet 169.919
kr. MR har fremsendt ansøgningsskema om frigivelse
og kopi af tilbud samt fakturaer til brug for frigivelse
af 36.437 kr.  Jf. PUs vejledning skal restbeløb over
15.000 kr. behandles på et PU-møde.
 
 
 
Indstilling: 36.437 kr. frigives af anlægsrammen, og
det resterende beløb på 76.644 kr. overføres til
driftsmidlerne grd. kirkekassens generelle økonomi 

Sager:
Igangsætning - Ansøgning om tilladelse til
igangsætning af diverse malerarbejder - Jersie-Kirke
Skensved MR (2018 - 8167)
Igangsætning - Ansøgning om tilladelse til
igangsætning af diverse malerarbejder - Jersie-Kirke
Skensved MR (2018 - 8167)
Igangsætning - Ansøgning om tilladelse til
igangsætning af diverse malerarbejder - Jersie-Kirke
Skensved MR (2018 - 8167)
Igangsætning - Ansøgning om tilladelse til
igangsætning af diverse malerarbejder - Jersie-Kirke
Skensved MR (2018 - 8167)

Bilag:
img080, Tilbud, maler, img079, img081, Ansøgning
om frigivelse af anlægsmidler, img089

Ansøgningen blev delvist godkendt. 36.437 kr.
frigives af anlægsrammen, og PU beslutter, at det
overskydende beløb på 76.644 kr. skal returneres til
aktivitets- og anlægspuljen i Solrød. 

3 - Behandling - Valg til MR 2020

Forslag fra Knud Henning Nielsen, Karlslunde MR,
om et bredere samarbejde i sognene i provstiet ifbm
valg til MR i år. Der arbejdes foreløbigt med en fælles
valgavis, men måske kan der arbejdes på et større og
bredere koncept.
 
 
 
Indstilling: Ingen

Sager:
Valg - Greve-Solrød Provsti - Valg til MR i 2020 (2019

PU takker for det fremsendte forslag fra Knud
Henning Nielsen, Karlslunde MR. PU beslutter, at der
oprettes en styregruppe ifbm udarbejdelsen af en
fælles valgavis i provstiet. Knud Henning Nielsen
inviteres til at deltage i styregruppen. Anne
Bredsdorff underretter Knud Henning Nielsen.



- 37318)
Valg - Greve-Solrød Provsti - Valg til MR i 2020 (2019
- 37318)
Valg - Greve-Solrød Provsti - Valg til MR i 2020 (2019
- 37318)
Valg - Greve-Solrød Provsti - Valg til MR i 2020 (2019
- 37318)

Bilag:
Lov 2018 om ændring af lov om valg til
menighedsråd, Provsti valgavis - Valg til MR 2020,
Lov 2013 om valg til menighedsråd,
Menighedsrådsvalg 2020 - km info, Valg-kampagne
MR 2020-V01, Til PU-dagsorden Samarbejde om
menighedsrådsvalget, Valgavis-2020-notat

4 - Behandling - Forslag til interne kontroller og
funktionsadskillelse i kirkekasserne

Forslag fra Knud Henning Nielsen, Karlslunde MR,
om interne kontroller og funktionsadskillelse i
kirkekasserne.
 
 
 
 
Indstilling: Ingen

Sager:
Regnskab - Karlslunde Sogn - Forslag fra Knud
Henning Nielsen ifbm interne kontroller og
funktionsadskillelse i kirkekasserne (2019 - 39254)

Bilag:
VS Funktionsadskillelse og interne kontroller, Intern
revision V1, landsforeningen-revision-svar-OCR

PU takker for forslaget fra Knud Henning Nielsen,
Karlslunde MR. PU mener, at myndigheden ligger i
KM. Anne Bredsdorff underretter Knud Henning
Nielsen.  

5 - Orientering - Drøftelse om samtaleark fra
Stiftsrådets møde med PU den 2. oktober 2019

 

Sager:
Invitation - Greve-Solrød Provstiudvalg - Stiftsrådets
møde med udvalg og repræsentanter den 2. oktober
2019 (2019 - 12636)

Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 647267: Samlet notat
med renskrevne noter fra samtalerunder 2. oktober
2019

Mogens Slot Nielsen orienterede om mødet den 2.
oktober 2019.  



6 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Energirenovering af Jersie
Præstegård"

 

Sager:
Frigivelse/puljemidler - Jersie-Kirke Skensved
Pastorat - Afslutning af energirenovering i Jersie
præstegård (2019 - 36675)
Frigivelse/puljemidler - Jersie-Kirke Skensved
Pastorat - Afslutning af energirenovering i Jersie
præstegård (2019 - 36675)

Bilag:
Ansøgning, anlægspulje, Ansøgning, frigivelse af
anlægsmidler, Ansøgning, frigivelse af bevilgede
puljemidler, Fakturaer, Menighedsrådets
bemærkninger til merudgift, præstegård,
Renovering, præstegård, likviditet

Taget til efterretning 

7 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Sikring af gravsten" - Jersie-
Kirke Skensved pastorat

 

Sager:
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Pastorat -
Ansøgning ifbm afslutning af formål "Sikring af
gravsten" (2020 - 562)
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Pastorat -
Ansøgning ifbm afslutning af formål "Sikring af
gravsten" (2020 - 562)

Bilag:
Sikring af gravsten, Anlæg, sikring af gravsten

Taget til efterretning

8 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Kalkning af Karlstrup Kirke"

 

Sager:
Frigivelse - Karlstrup Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Kalkning af Karlstrup Kirke"
(2019 - 39028)
Frigivelse - Karlstrup Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Kalkning af Karlstrup Kirke"

Taget til efterretning



(2019 - 39028)

Bilag:
Faktura for kalkning, FLJ tilbud, Frigivelse af
anlægsmidler, PU 18.6.2019, Frigivelse af
anlægsmidler

9 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Ny sti på Karlslunde gl.
kirkegård"

 

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Kirkegård - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Ny sti på Karlslunde gl.
kirkegård" (2019 - 37883)
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Kirkegård - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Ny sti på Karlslunde gl.
kirkegård" (2019 - 37883)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af beløb til sti på gl.
kirkegård, STI_På_Kirkegård_041219, Ansøgning om
frigivelse af beløb til sti på Karlslunde gl. kirkegård

Taget til efterretning

10 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Indkøb af klaver til
sognehuset" - Havdrup sogn

 

Sager:
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning om
tilladelse til at indkøbe klaver til sognehuset (2019 -
36670)
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning om
tilladelse til at indkøbe klaver til sognehuset (2019 -
36670)
Frigivelse - Havdrup Sogn - Ansøgning ifbm indkøbt
klaver til sognehuset (2019 - 37870)
Frigivelse - Havdrup Sogn - Ansøgning ifbm indkøbt
klaver til sognehuset (2019 - 37870)

Bilag:
Ansøgning om igangsættelse_Klaver sognehus_2019,
Klaver, 2019 Klaver, regnskab, kontokort og faktura,
Klaver sognehus-ansøgningsskema vedr. frigivelse af
midler_2019, Ansøgning om frigivelse af
anlægsmidler til indkøbt klaver til sognehuset (STPR
F2 704198)

Taget til efterretning



11 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "IT-forbedringer" - Karlslunde
sogn

 

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "IT-forbedringer" (2019 - 37334)
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "IT-forbedringer" (2019 - 37334)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af midler til IT-projekt
Karlslunde MR, KLU_IT-Projekt_bilag_191119,
KLU_IT-Projekt_191119 - oversigt, Ansøgning om
frigivelse af midler til IT-projekt - Karlslunde MR

Taget til efterretning

12 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Omkalfaltring af udlænger på
Karlslunde præstegård"

 

Sager:
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af omkalfaltring på udlængerne på
Karlslunde præstegård (2019 - 37878)
Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af omkalfaltring på udlængerne på
Karlslunde præstegård (2019 - 37878)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af beløb vedr. omkalfaltring,
KLU_Omkalfa_041219, Ansøgning af frigivelse af
beløb til omkalfaltring

Taget til efterretning

13 - Orientering - Frigivelse af anlægsmidler -
Afslutning af formål "Kontor i sognehuset" - Jersie-
Kirke Skensved pastorat

 

Sager:
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Kontor i sognehuset"
(2019 - 36738)
Frigivelse - Jersie-Kirke Skensved Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Kontor i sognehuset"

Taget til efterretning



(2019 - 36738)

Bilag:
ansøning om frigivelse af anlægsmidler.Kontor
sognehus, ansøning om frigivelse af anlægsmidler

14 - Orientering - Udbetaling af puljemidler -
"Vinterklargøring Mosede Kirke"

 

Sager:
Puljemidler - Mosede Sogn - Ansøgning om midler til
vinterklargøring 2019 af murværk ved Mosede kirke
(2019 - 31383)
Puljemidler - Mosede Sogn - Ansøgning om midler til
vinterklargøring 2019 af murværk ved Mosede kirke
(2019 - 31383)

Bilag:
Rep. udv. murværk kirken, Niels Rasmussen,
Attesteret fakt. 5989 Niels Rasmussen, SV Til Mogens
Poulsen, Mosede MR Udbetaling af puljemidler ifbm
Vinterklargøring af murværk, Mosede Kirke (STPR F2
722111)

Taget til efterretning

15 - Orientering - Udbetaling af puljemidler -
"Fælles annoncering i Greve kommune"

 

Sager:
Puljemidler - Karlslunde Sogn - Ansøgning om
udbetaling af bevilgede puljemidler fra aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune vedr.
fællesannoncering i Sydkysten (2019 - 35191)
Puljemidler - Karlslunde Sogn - Ansøgning om
udbetaling af bevilgede puljemidler fra aktivitets- og
anlægspuljen i Greve kommune vedr.
fællesannoncering i Sydkysten (2019 - 35191)

Bilag:
KLU_Annomce_nov_041219, Annonce i Sydkysten

Taget til efterretning

16 - Orientering - Tilladelse til igangsætning -
Formål "Orgelpiber i Solrød Strandkirke"

 

Sager:

Taget til efterretning



Igangsætning/Frigivelse - Solrød Sogn - Ansøgning
ifbm anlægsformål "Orgelpiber i Solrød Strandkirke"
(2019 - 35585)
Igangsætning/Frigivelse - Solrød Sogn - Ansøgning
ifbm anlægsformål "Orgelpiber i Solrød Strandkirke"
(2019 - 35585)

Bilag:
Ansøgning om tilladelse til igengsætning af
Orgelregister-renovering, Ansøgning om
igangsættelse af orgelregister-renovering i Solrød
Strandkirke

17 - Orientering - Udbetaling af 5%-midler ifbm
radonrenovering i Solrød kommune

 

Sager:
5%-midler - Greve-Solrød Provsti - Radonrenovering i
tjenesteboliger - Solrød kommune (2018 - 13366)
5%-midler - Greve-Solrød Provsti - Radonrenovering i
tjenesteboliger - Solrød kommune (2018 - 13366)
5%-midler - Greve-Solrød Provsti - Radonrenovering i
tjenesteboliger - Solrød kommune (2018 - 13366)

Bilag:
Delreferat fra møde Lukkede punkter -
Provstiudvalgsmøde den 11. september 2019, radon,
Radon dosimetre, img-191219131525, VS Til Kirsten
Frisk Andersen, Jersie-Kirke Skensved MR Svar vedr.
faktura til betaling vedr. radonsug i præsteboligen
Sdr. Byvej, Jersie (STPR F2 659454)

Taget til efterretning

18 - Orientering - Provstesyn 2019 - Bemærkninger
fra Mosede MR

 

Sager:
Provstesyn - Greve kommunes MR - 2019 - Greve-
Solrød Provsti (2019 - 15107)

Bilag:
Synsrapport præstebolig Lundemosen 74, pkt. 6,
0253-000001281-0001 Fra Weblager Lundemosen
74, Lundemosen 74 - udluftning i gavl (2),
Lundemosen 74 - udluftning i gavl, Lundemosen 74 -
udluftning mod Lundemosen (2), Lundemosen 74 -
udluftning mod Lundemosen, Re VS Billeder fra foto
på Lundemosen 74

Taget til efterretning



19 - Orientering - Udvendig stand af Kildebrønde
Kirke

 

Sager:
Kirke - Hundige-Kildebrønde Sogn - Udvendig stand
af Kildebrønde Kirke (2019 - 34812)

Bilag:
Til Kildebrønde MR Fremsendelse af
konsulentudtalelser, Kildebrønde Kirke tagrender,
Aktbilag, id nr 722821: Fra kgl.bygningsinspektør
Udtalelse om Kildebrønde Kirke, tagrender, Aktbilag,
id nr 725021: Fra NM Udtalelse modtaget,
Kildebrønde Kirke, tagrender

Taget til efterretning

20 - Orientering - Samarbejde om migranter og
folkekirken

 

Sager:
Samarbejde - Greve-Solrød Provsti - Folkekirkens
mellemkirkelige Råd - Provstisamarbejde om
migranter og folkekirken (2018 - 7275)

Bilag:
SV Orientering om status på provstisamarbejde om
folkekirkeligt arbejde blandt migranter, Vedtægt for
provstisamarbejde om migranter og folkekirken -
vedtaget 2018.10.11 Opdateret 061219

Taget til efterretning

21 - Orientering - Igangsætning af formål -
"Beplantning af præstegårdsjord" - Havdrup sogn

 

Sager:
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning vedr.
"Beplantning af præstegårdsjord" (2019 - 35651)
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning vedr.
"Beplantning af præstegårdsjord" (2019 - 35651)
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning vedr.
"Beplantning af præstegårdsjord" (2019 - 35651)
Igangsætning - Havdrup Sogn - Ansøgning vedr.
"Beplantning af præstegårdsjord" (2019 - 35651)

Bilag:

Taget til efterretning



landzonetilladelse-til-rekreativt-projekt-
havdrup_151019, Skitse_præstegårdsjord_Henrik
Lerdorf, Havdrup Præstegårdsjorder, drejebog og
prisidé 15JUN19, Tilbud LT nr 1, Tilbud LT nr 2, Tilbud
Alægsgartner Torben Petersen, Tilbud Alægsgartner
Torben Petersen-2, Ansøgning om igangsættelse af
projekt_præstegårdsjord som rekreativt område, Re
Til Marianne Hauge, Havdrup MR Svar vedr.
fremsendelse af ansøgningsskema ifbm tilladelse til
igangsætning af anlægsprojekt Beplantning af
præstegårdsjord (STPR F2 749309)

22 - Eventuelt

 

Arne Nielsen oplyste om en forespørgsel om
mulighed for en fælles vikarordning for kordegnene i
provstiet.
 
Arne Nielsen orienterede om møde i morgen i
Karlslunde vedr. udvidelsen af kirkegården.
 
Tom Ferslev Jakobsen orienterede om møde mellem
MR, kommune og brandvæsen ifbm udvidelsen
af Johanneskirken i Greve sogn. MR forventer at
opstarte projektet i august 2020.
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