
Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 18. maj 2022 - d. 18-05-2022 kl. 09:30
til 11:41

Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Hanne Rosendal Hummelshøj,
Knud Henning Nielsen, Hans Staby Frost
Afbud: Mogens Slot Nielsen

Knud Henning Nielsen mødt kl. 9.55.

Mødepunkt Referat

1 - B - Stillingsbeskrivelse - Provstestilling - Greve-
Solrød Provsti

Provstiudvalget skal nedskrive deres
ønsker/forventninger til den nye provst, der
tiltræder i 2023, for det skal indgå i stillingsopslaget.
 
 
 
Indstilling: Ingen 

Sager:
Personale - Provst - Opslag af provstestilling pr. 1.
januar 2023 - Greve-Solrød Provsti (2022 - 11923)
Personale - Provst - Opslag af provstestilling pr. 1.
januar 2023 - Greve-Solrød Provsti (2022 - 11923)

Bilag:
Provstestillingopslag i Faurskov provsti,
Provstestillingopslag i Stege-Vordingborg provsti,
Bek. nr. 1314 af 21. november 2013 om stiftsråds og
provstiudvalgs medvirken ved ansættelse i
provstestillinger m.m., Cir nr. 9656 af 21. november
2013 om opslag, besættelse af og ansættelse i
præste- og provstestillinger, forberedelse af sager
om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis

Provsten orienterede om baggrunden for
punktet. Indholdet af et stillingsopslag blev drøftet
ifht, hvilke forventninger og ønsker provstiudvalget
har til en kommende provst. Der nedsættes en
arbejdsgruppe, der udfærdiger et forslag til et
stillingsopslag. Stillingsopslaget skal være færdigt
senest den 14. juni 2022. Arbejdsgruppen består af
Hanne Hummelshøj, Kjeld-Ole Munk, Hans Staby
Frost, Knud Henning Nielsen og provstisekretær
Jeannie Kjærbo. Der afholdes møde den 1. juni 2022
kl. 10.00.

2 - B - Budget 2023 - PUK

Til godkendelse af PU. Der afsættes ekstra midler
inden for det udmeldte beløb ifbm tiltrædelse af ny
provst til bl.a. inventar mv. til provstikontoret.
 
 

Greve-Solrød Provstiudvalg, CVR-nr. 30127102,
Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 11-05-2022
12:54 blev godkendt.



 
Indstilling: Godkendes 

Sager:
Budget 2023 - Greve-Solrød Provsti - PUK (2022 -
16083)

Bilag:
Budgetbidrag 2023 - PUK

3 - B - Ændring af formål fra "Kloakering ved
mandskabsrum" til "Nyt orgel til Karlstrup Kirke" -
Karlstrup Sogn

Karlstrup MR søger om tilladelse til at ændre formål
"Kloakering ved mandskabsrum" til "Nyt orgel til
Karlstrup Kirke". MR oplyser, at det stadig er uvist,
om kloakeringen bliver til noget eller ej, og derfor
ønsker man at ændre formålet. Beløbet blev afsat i
2016. Der er oprindeligt afsat 250.000 kr. i
anlægsrammen. MR forventer at bruge ca. 160.000
kr. til det nye orgel og det overskydende beløb
returneres til anlægspuljen i Solrød kommune.  
 
 
 
Indstilling: Formålsændringen godkendes, og det
overskydende beløb returneres til anlægspuljen i
Solrød kommune, når arbejdet er tilendebragt

Sager:
Formålsændring - Karlstrup Sogn - Ansøgning om
tilladelse til ændring af formål fra "Kloakering ved
mandskabsrum" til "Nyt orgel til Karlstrup Kirke"
(2022 - 13915)

Bilag:
KST_Kloak_orgel_210422

På forårsbudgetmødet den 11. maj 2022 blev det
oplyst, at det drejer sig om et nyt flygel til Kirkens
Hus og ikke et orgel til Karlstrup Kirke. Ansøgningen
blev godkendt. Det overskydende beløb
skal returneres til anlægspuljen i Solrød kommune.  

4 - B - Ekstraordinært afdrag på stiftslån ifbm
Kirkens Hus - Karlstrup Sogn

Karlstrup MR ønsker at indbetale ekstraordinært
afdrag på 500.000 kr. på stiftslån opr. 13.500.000 kr.
MR ønsker at bruge af de frie midler til afdraget. Hvis
anmodningen imødekommes, vil lånet formentligt
kunne være færdigbetalt med udgangen af 2023 i
stedet for medio 2024.
 
 
 

Ansøgningen blev godkendt.  



Indstilling: Godkendes

Sager:
Stiftslån - Karlstrup Sogn - Ekstraordinært afdrag på
stiftslån opr. 13.500.000 kr. - Kirkens Hus (2022 -
13923)

Bilag:
KST_Ekstra_afdrag_210422

5 - B - Kvartalsrapporter - 1. kvt. 2022 - MR

Kvartalsrapport til godkendelse af PU.
 
 
 
Indstilling: Godkendes 

Sager:
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 1. kvt.
2022 (2022 - 13279)
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 1. kvt.
2022 (2022 - 13279)

Bilag:
Q1, 22, Oversigt over driftsresultater - 1. kvt. 2022 -
MR

Kvartalsrapporterne blev godkendt.

6 - B - Synsrapporter 2022 - Greve Sogn

Greve MR har fremsendt synsrapporter for 2022 for
sognets bygninger. Under II. Nye mangler, nr. 2,
Johanneskirken, henvises der til vejledning om lov
om menighedsråd. Den korrekte henvisning er
Bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, §36,
punkt 6:
 

§ 36. Synet skal foretages omhyggeligt og omfatte:
1) Kirkebygningens ydre tilstand.
2) Kirkebygningens indre tilstand, herunder lofts- og

tårnrum.
3) Kirkens inventar og tilbehør. Tilbehør, som opbevares

uden for kirken, skal være til stede ved synet.
4) Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri,

brand, vandskade samt stormskader og lignende
forsikringsbegivenheder.

5) Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for
kirken og kirkegården.

6) Kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for
mennesker med handicap.

7) Miljø- og energihensyn.

Synsrapporterne blev godkendt under forudsætning
af økonomisk dækning, dog godkendes mangel nr. 2,
under Ny Mangler II, ikke, da provstiudvalget
tidligere har afvist en sådan ansøgning.



Stk. 2. Ved synet skal det påses, at mangler, der er
konstateret ved tidligere syn, er afhjulpet. Er dette ikke
sket, må grunden hertil oplyses, og en ny frist for
afhjælpningen fastsættes.

Stk. 3. Ved synsforretningen træffes bestemmelse om,
hvilke nye arbejder og foranstaltninger, der skal udføres
for at bringe kirken i forsvarlig stand. Der skal sættes en
frist for manglernes afhjælpning.
 
 
Indstilling: Godkendes under forudsætning af
økonomisk dækning, dog ikke ovenstående nævnte
nye mangel, som provstiudvalget tidligere har
afvist.

Sager:
Syn - Greve Sogn - 2022 (2022 - 15503)
Syn - Greve Sogn - 2022 (2022 - 15503)

Bilag:
Synsprotokol Greve Kirke 2022, Synsprotokol
Johanneskirken 2022, Synsprotokol Michael Gjøesvej
2022, Synsprotokol Søagervej 2022, Synsprotokol
Parkås 1b 2022, Fwd Til kordegn Birgitte Kryger,
Greve sogn Svar vedr. fremsendelse af
synsprotokoller 2022 for Greve sogns bygninger
(STPR F2 1888606)

7 - O - Opførelse af koldhal på Kildebrønde
Kirkegård - Hundige-Kildebrønde Sogn

 

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

Bilag:
Til Hundige-Kildebrønde MR Placering og farve på
stålhal godkendt - yderligere oplysninger skal
fremsendes, Aktbilag, id nr 1817421: Fra
kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen Udtalelse
modtaget vedr. ny situationsplan for koldhal på
Kildebrønde Kirkegård, Aktbilag, id nr 1845731: Fra
Nationalmuseet Fornyet udtalelse vedr. opførelse af
stålhal på Kildebrønde Kirkegård, j.nr. 1801485.,
Aktbilag, id nr 1855460: Fra Kgl. bygningsinspektør
Udtalelse modtaget - stålhal- Kildebrønde

Taget til orientering. 

8 - O - Nyt varme- og ventilationsanlæg i Karlslunde Taget til orientering.



Strandkirke - Karlslunde Strandsogn

 

Sager:
Kirke - Karlslunde Strandsogn - Nyt ventilations- og
varmeanlæg i Karlslunde Strandkirke (2022 - 13278)

Bilag:
Karlslunde strandkirke ventilation og varme,
Kirkeministeriets Opvarmningscirkulære

9 - O - Udbetaling ifbm detailprojekt om
mødelokaler i Johanneskirken - Greve Sogn

Greve MR har tidligere fået udbetalt 53.751 kr. til
formålet. Med den nye udbetaling er der samlet
udbetalt 181.032,27 kr. fra anlægspuljen i Greve
kommune. Der er givet tilsagn om op til 250.000 kr.,
således at der resterer op til 68.967,73 kr.  

Sager:
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Johanneskirken -
Greve Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Kontorlokaler (2021 - 17270)
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Johanneskirken -
Greve Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Kontorlokaler (2021 - 17270)

Bilag:
Faktura vedr. 8103, Udbetaling af anlægspuljemidler
til udarbejdelse af detailprojekt

Taget til orientering.

10 - O - Igangsætning af "Kalkning af kirkemur ved
Karlslunde Kirke" - Karlslunde Sogn

 

Sager:
Igangsætning - Karlslunde Sogn - Ansøgning vedr.
formål "Kalkning af kirkemur ved Karlslunde Kirke"
(2022 - 15959)
Igangsætning - Karlslunde Sogn - Ansøgning vedr.
formål "Kalkning af kirkemur ved Karlslunde Kirke"
(2022 - 15959)

Bilag:
SV Til Alfred Jensen, Karlslunde MR Svar vedr.
ansøgning om igangsætning af anlæg Kalkning af
kirkemur ved Karlslunde Kirke (STPR F2 1894637),
Ansøgning om igangsætning af anlægsformål

Taget til orientering.



kalkning af kirkemur, Tilbud 1 HJ murer, Tilbud 2 FLJ -

11 - O - Lokalplan nr. 14.54 - Tværhøjgård etape III -
Hundige-Kildebrønde Sogn

 

Sager:
Plansag - Hundige-Kildebrønde Sogn - Lokalplan
14.54 - Tværhøjgård etape III - Greve kommune
(2022 - 1407)

Bilag:
Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 9 til
kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 14.54-
Tværhøjgård etape 3 IKKE VEDTAGET, Punkt 8
Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 9 til
kommuneplan 2017 og Lokalplan 14.54

Taget til orientering.

12 - Eventuelt

 

Arne Nielsen deltager i provstesynene den 24. maj i
Solrød sogn, den 25. maj i Jersie-Kirke Skensved
pastorat og den 15. juni i Havdrup og Karlstrup
sogne.
 
Hanne Hummelshøj orienterede om
repræsentantskabsmødet den 5. maj i skoletjenesten
SKIBET. Der var mødt 25 ud af 48 repræsentanter.
Ifht budget 2023 bruges der af frie midler.
 
Hanne Hummelshøj orienterede om møde i
provstiets Diakoniudvalg. Der arbejdes på at få
udfærdiget en forretningsorden, at kunne afholde en
fælles juleaften i provstiet og så arbejdes der også på
at få opdateret folderne fra diakoniudvalget. Der
afsættes 25.000 kr. i PUK i 2023 til udvalgets arbejde.
 
Knud Henning Nielsen orienterede om mødet den 8.
juni vedr. et fælles regnskabskontor. Der er lagt
invitation på DAP, og tilmeldingsfristen er den 3.
juni.
 
Mødet sluttede kl. 11.41.
 
Næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022
kl. 10.00 i Hundige Kirke.  
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Anne Bredsdorff (Greve-Solrød Provsti) Arne Egun Nielsen

Kjeld-Ole Nielsen Munk (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Hanne Rosendal Hummelshøj

Knud Henning Nielsen (Greve-Solrød
Provstiudvalg)

Hans Staby Frost (Greve-Solrød
Provstiudvalg)
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