Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 18. august 2021 - d. 18-08-2021 kl.
09:00 til 11:15
Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen, Naima Simring,
Kjeld-Ole Nielsen Munk
Afbud: Peter Klokker

Mødepunkt

Referat

1 - B - Anmodning om korrektion i referat fra PUmøde den 23. juni 2021

PU godkender, at ordet ændres fra forprojektet til
detailprojektet.

Hans Frost fra Greve MR har bedt om, at referatet
fra 23. juni 2021 fsva pkt. 1 og PUs behandling af
ansøgning om tilladelse til at igangsætte formål vedr.
udvidelse af kontorlokaler i Johanneskirken, ændres
fra "...til brug for udarbejdelsen af forprojektet."
Hans Frost ønsker sætningen ændret til "...til brug
for udarbejdelsen af detailprojektet".

Indstilling: Anmodningen imødekommes, således at
PU anerkender, at beløbet på op til 250.000 kr. kan
bruges til udarbejdelse af et detailprojekt.
Sager:
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Johanneskirken Greve Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 17270)
Bilag:
Anmodning om korrektion i referat fra mødet i PU
23.6.2021

2 - B - Ansøgning om 5%-midler ifbm indflytning i
præstegård - Greve Sogn

Kjeld-Ole Munk og Tom Ferslev Jakobsen forlod
lokalet og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Ansøgningen blev godkendt. Begge kom ind kl.
Greve MR søger om 121.305,55 kr. af 5%-midlerne i 10.13 og fik oplæst beslutningen.
Greve kommune ifbm ny præsts indflytning i
præstegården beliggende Michael Gjøes Vej 1,
Greve. Der er medsendt ansøgningsskema og bilag
for udgifterne samt referat fra indflytningssynet.

Der er tidligere udbetalt 243.094,53 kr. af 5%midlerne i Greve kommune ifbm renovering af
præstegården ved tidligere præsts fraflytning.

Status på 5%-midler i Greve kommune pr. 10.
august 2021: 337.060,88 kr.

Indstilling: Godkendes
Sager:
5%-midler - Greve Sogn - Ansøgning ifbm ny præsts
indflytning i Greve præstegård (2021 - 21842)
Bilag:
Ansøgning om 5 procentsmidler istandsættese af
præstebolig, Bilag til ansøgning om 5% midler,
Referat indflytningssyn

3 - B - Budget 2022

Arne Nielsen tager budgetsamrådet i Solrød
kommune, og Mogens Slot Nielsen tager
Der er kommet opdaterede tal fra Solrød kommune budgetsamrådet i Greve kommune. Der holdes et
vedr. budget 2022. Grundet efterregulering for 2018 formøde ifbm budgetsamrådene den 26. august
er der et stort underskud for budget 2022, hvis det 2021 kl. 9.00 i Hundige kirke.
hele skal afregnes på en gang.

Indstilling: Ingen
Sager:
Budget 2022 - Greve-Solrød Provsti - MR (2021 1178)
Budget 2022 - Greve-Solrød Provsti - MR (2021 1178)
Budget 2022 - Greve-Solrød Provsti - MR (2021 1178)
Bilag:
SV Til Peter Zimmermann, Solrød Kommune Svar
vedr. forespørgsel om den kirkelige ligning for 2022
(STPR F2 1495219), Kirke beregning 2022,
Totalbudgetter 2022-3, Invitation til budgetsamråd
den 31. august og 1. september 2021, Aktdokument

4 - B - Overførsel af anlægsmidler ifbm afslutning af Ansøgningen blev godkendt.
formål - Karlstrup Sogn
Karlstrup MR har afsluttet formål "Automatisk

døråbning i Kirkens Hus", hvor der er afsat 75.000 kr.
til formålet. Provstisekretær har frigivet 47.363,31
kr., og MR har oplyst, at man ønsker at overføre
restbeløbet på 27.636,39 kr. til formål "Indvendig
kalkning mv. i Karlstrup Kirke", hvor der er afsat
418.487,50 kr. i anlægsrammen. Der er medsendt
ansøgningsskema samt kopi af betalte fakturaer.

Indstilling: Godkendes. Det overskydende beløb på
27.636,39 kr. kan overføres til det ønskede formål,
således at der i alt herefter er afsat 446.123,89 kr.
Sager:
Frigivelse - Karlstrup Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Automatisk døråbner i Kirkens
Hus" (2021 - 20763)
Frigivelse - Karlstrup Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Automatisk døråbner i Kirkens
Hus" (2021 - 20763)
Frigivelse - Karlstrup Sogn - Ansøgning ifbm
afslutning af formål "Automatisk døråbner i Kirkens
Hus" (2021 - 20763)
Bilag:
Ansoegning_om_frigivelse_af_anlaegsmidler__marts_2020 (16), Scan_0016, Scan_0017,
Scan_0018, Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler,
Re Til Bent Herlin Jensen, Karlstrup MR Ansøgning
om frigivelse af anlægsmidler ifbm afslutning af
formål Automatisk døråbner i Kirkens Hus (STPR F2
1478091)

5 - B - Kvartalsrapport - MR - 2. kvartal 2021

Kvartalsrapporten blev godkendt.

Til godkendelse af PU.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 2.
kvartal 2021 (2021 - 21798)
Bilag:
kvartalsrapport 2. kvartal 2021

6 - B - Syn 2021 - Karlslunde-Karlstrup Pastorat

Synsrapporten godkendes under forudsætning af
økonomisk dækning.

Til godkendelse af PU.

Indstilling: Godkendes under forudsætning af
økonomisk dækning
Sager:
Syn - Karlslunde Sogn - 2021 (2021 - 19466)
Bilag:
Synsrapport 2021 side 1, Synsrapport 2021 side 2

7 - B - Kursusaftener for MR og kirkelige ansatte Greve-Solrød Provsti

Anne Bredsdorff orienterede om baggrunden
for hendes mail med ønske om kursusaftener for
menighedsråd og kirkelige ansatte. Det er 10 år
Der har tidligere i 2011 været afholdt kursusaftener siden, at der blev holdt et tilsvarende kursus. Der er
for menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte
enighed om, at der skal betales et deltagergebyr. Der
under menighedsrådene. Der er et ønske om, at det overvejes samme tema som sidst.
bliver muligt med et lignende forløb i 2021/2022.

Indstilling: Ingen
Sager:
Kursus - Greve-Solrød Provsti - MR og ansatte i MR 2021 (2021 - 21962)
Bilag:
Kursusaftener for sognene, Kursus i
menighedsudvikling, samlet evaluering

8 - B - Valg til PU 2021
Forberedelse til valg til PU den 25. august 2021.
Hvem gør hvad osv.

Indstilling: Ingen
Sager:
Valg - Greve-Solrød Provstiudvalg - Valg til PU - 20212025 (2021 - 14120)
Valg - Greve-Solrød Provstiudvalg - Valg til PU - 20212025 (2021 - 14120)
Bilag:
Reminder om valg, samråd m.m., CD181

Det offentlige møde holdes den 25. august 2021 i
Johanneskirken, Greve sogn, kl. 19.00. På mødet
tager Anne Bredsdorff pkt. 2 og evt. pkt 3. på
dagsordenen. Pkt. 4 tages af Anne Bredsdorff - evt.
aftenens dirigent. Vedr. pkt. 5 anbefaler PU, at
antallet på 5 læge medlemmer fortsætter, og PU
håber på en bred sammensætning og mange
forskellige kompetencer. Anne Bredsdorff tager sig
af pkt. 6. Vedr. pkt. 7 håber PU, at MR tænker over
kandidater til både PU og Stiftsråd.

9 - O - Udbetaling af 5%-midler ifbm indkøb af
minitraktor - Solrød Sogn

Taget til orientering.

Sager:
5%-midler - Solrød Sogn - Ansøgning vedr.
minitraktor til Solrød Kirkgård (2021 - 18134)
5%-midler - Solrød Sogn - Ansøgning vedr.
minitraktor til Solrød Kirkgård (2021 - 18134)
Bilag:
Ansøgning 5-procent KG-MiniTraktor+Bilag,
PU23juni-Referat-MinitraktorGodkendelse, FakturaKG-Minitraktor, Solrød Sogn Udbetaling af 5%-midler
til Minitraktor

10 - O - Invitation til kursus om arbejdsmiljøfaglige
emner - Greve-Solrød Provsti

Taget til orientering.

Sager:
Invitation - Greve-Solrød Provsti - FAR - Kursus den 1.
september 2021 om arbejdsmiljøfaglige emner (2021
- 20856)
Bilag:
Invitation til kursus om arbejdsmiljøfaglige emner til
Greve-Solrød provsti, Invitation Roskilde stift 2021 FAR

11 - O - Opførelse af stålhal på Kildebrønde
Kirkegård - Hundige-Kildebrønde Sogn

Sager:
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Materialepladsen
ved Kildebrønde kirke/kirkegård - HundigeKildebrønde Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 9583)
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Materialepladsen
ved Kildebrønde kirke/kirkegård - HundigeKildebrønde Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 9583)
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Materialepladsen
ved Kildebrønde kirke/kirkegård - HundigeKildebrønde Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 9583)

Taget til orientering.

Bilag:
Orientering, Aktbilag, id nr 1445484: Fra
Kirkegårdskonsulenten Udtalelse modtaget Opførelse af stålhal på Kildebrønde Kirkegård yderligere materiale, Aktbilag, id nr 1448631: Fra kgl.
bygningsinspektør Udtalelse modtaget til
supplerende oplysninger - stålhal på Kildebrønde
Kirkegård, Aktbilag, id nr 1465287: Fra
Nationalmuseet Supplerende udtalelse modtaget fra
Nationalmuseet - Stålhal, Sv Til Hundige-Kildebrønde
MR Stålhal på Kildebrønde Kirkegård - nye
konsulentudtalelser til bemærkninger (STPR F2
1480412), Svar til Stiftet juli 2021

12 - Eventuelt

Anne Bredsdorff orienterede om mødet med
repræsentanter fra Havdrup MR, og alle deltageren
var enige om, at det var godt og konstruktivt møde.
Anne Bredsdorff, Arne Nielsen og Mogens Slot
Nielsen deltog som PUs repræsentanter. Det står
ikke så slemt til med præstegårdens stand jf. rapport
fra Teknologisk Institut. Der tales derfor ikke længere
om, at tjenesteboligen skal rives ned og genopføres.
Det forventes, at PU godkender, at der maks. må
bruges 4 mio kr. inkl. moms på tagrenoveringen.
Havdrups arkitekt vil indhente tilbud på hele
tagrenoveringen, men projektmaterialet opdeles i
etaper, så det bliver muligt at fjerne delarbejder ud.
Kommunen vil ikke give tilladelse til, at der indsættes
Velux-vinduer på 1. salen. PU har tidligere givet
tilsagn 1,2 mio kr. fra puljemidlerne, og MR skal
minimum bidrage med 600 t.kr.
Naima Simring orienterede om, at Jersie-Kirke
Skensved MR ikke er interesseret i, at
personalenormeringen (ifbm budgetsamrådet)
overdrages til PU.
Kjeld-Ole Munk orienterede kort om Landsmødet i
Landsforeningen af Menighedsråd.
Arne Nielsen orienterede om status på udvidelsen af
Karlslunde Kirkegård. Det forventes, at budgettet
overskrides med 0,5 mio kr. grd. manglende
installationer ifbm jordarbejdet. Arne Nielsen har
oplyst MR, at de 0,5 mio kr. ikke er accepteret af PU
for nuværende, og det kan være, at det betyder, at
der er andre ting, der skal tages ud af projektet.
Anne Bredsdorff orienterede om præstevikarer og
manglende KM-pc'er og ønsket om, at der kan
indkøbes en fælles KM-pc, der kan udlånes til
provstiets præstevikarer.

Anne Bredsdorff orienterede om biskoppens tur med
stiftets provster til Rom i foråret 2022. PU må derfor
påregne en mindre udgift ifbm denne rejse.
Mogens Slot Nielsen forlod mødet kl. 10.19 før pkt.
4. (Pkt. 8 blev behandlet som 1. punkt)
Næste møde afholdes den 8. september 2021 kl.
9.00 i Hundige Kirke.
Mødet sluttede kl. 11.15
.
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