Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 19. august 2020 - d. 19-08-2020 kl.
09:00 til 11:40
Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen, Naima Simring, Kjeld-Ole Nielsen
Munk, Peter Klokker
Afbud: Mogens Slot Nielsen
Der blev budt velkommen til nyt PU-medlem Peter Klokker.
Naima Simring mødte kl. 9.26

Mødepunkt
1 - Behandling - Budget 2021

Referat

Økonomien og forskellige scenarier blev drøftet. PU
overvejer at forhøje kirkeskatteprocenten i Solrød
De endelig tal vedr. landskirkeskatten og det
kommune. PU skal komme med et oplæg til
statsgaranterede udskrivningsgrundlag er nu med i økonomien til budgetsamrådene i september. Der
skemaet samt forventede saldi pr. 31. december
afholdes et økonomimøde, hvor Arne Nielsen,
2020 fra kommunerne. Solrød Kommune har oplyst, Mogens Slot Nielsen, Anne Bredsdorff og
at de forventer at ændre udskrivningsgrundlaget i
provstisekretær Jeannie Kjærbo deltager, hvor der
2020 fra selvbudgetterende til statsgaranteret,
udarbejdes forskellige scenarier til økonomien, som
hvilket betyder et større underskud ultimo 2020, da kan fremlægges til budgetsamrådene.
forskellen skal afregnes samme år og ikke 3 år
senere som normalt ved selvbudgetterende
udskrivningsgrundlag. Der skal tænkes i alternative
baner i begge kommuner for at få det til at hænge
sammen.

Indstilling: Ingen
Sager:
Budget 2021 - Greve-Solrød Provsti - Samtlige MR
(2020 - 2403)
Budget 2021 - Greve-Solrød Provsti - Samtlige MR
(2020 - 2403)
Budget 2021 - Greve-Solrød Provsti - Samtlige MR
(2020 - 2403)
Budget 2021 - Greve-Solrød Provsti - Samtlige MR
(2020 - 2403)
Bilag:
Brev til MR i Tryggevælde Provsti 2017 ifbm
oprettelse af anlægspulje, Kirkelig ligning for 2021,
Udregning af forventet saldo ultimo 2020, kirkeskat,

SV Til Peter Zimmermann, Solrød Kommune Kirkelig
ligning for 2021 (STPR F2 986441), Kirke beregning,
Totalbudgetter 2021-4

2 - Behandling - Ansøgning om 5%-midler til
konsulentbistand - Hundige-Kildebrønde sogn

Anne Bredsdorff orienterede kort om baggrunden
for menighedsrådets ansøgning. Anne Bredsdorff
forlod lokalet og deltog ikke i behandlingen af
(Kopieret fra mødet 'Åbne punkter punktet. Ansøgningen blev delvist godkendt for et
Provstiudvalgsmøde den 15. juli 2020')
beløb på 25.000 kr. Beløbet udbetales efter regning
fra aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune.
Hundige-Kildebrønde MR søger om ca. 100.000 kr. af Anne Bredsdorff kom ind kl. 10.18 og fik oplæst
5%-midlerne i Greve kommune til konsulentbistand beslutningen.
ifbm MRs undersøgelse af hjælp til en klar og
forbedret ledelsesstruktur og retning. Der er
medsendt ansøgningsskema. Det har ikke været
muligt for MR at fremsende kopi af tilbud, men
ansøgningsbeløbet er ud fra de tilbagemeldinger,
MR har modtaget fra diverse konsulenter. MR
dækker selv de første 18.750 kr. af udgiften.

Status på 5%-midlerne i Greve kommune pr. 19.
august 2020: 1.006.881,31 kr.
Indstilling: Godkendes for et beløb op til 100.000 kr.
Sager:
5%-midler - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm konsulentbistand ifbm nyansættelse og
arbejdsmiljø (2020 - 19289)
Bilag:
Ansøgning om støtte til konsulentbistand juli 2020

3 - Behandling - Ansøgning om tilladelse til at
optage stiftslån - Karlslunde sogn

Anne Bredsdorff orienterede kort om baggrunden
for ansøgningen og Arne Nielsen oplyste om status
på sagen og om den fremsendte ansøgning.
Karlslunde MR er nu kommet så langt i
Ansøgningen om stiftslånet på 10.5 mio kr. dækker
planlægningen af udvidelsen af Karlslunde Kirkegård, kun grundomkostningerne (fase 1), for MR kan
at de ansøger om tilladelse til at optage stiftslån på komme i gang med selve udvidelsen. Ansøgningen
10.5 mio kr., som forventes afdraget fra 2022. Det
blev godkendt, således at MR kan søge om at optage
fremsendte materiale udgør den fulde plan for
et stiftslån på 10.5 mio. kr. Det forventes, at MR
udvidelsen. Greve Kommune har udarbejdet ny
ansøger stiftet i 2022, således at 1. afdrag først skal
lokalplan, som skal behandles den 25. august 2020. afdrages i 2023. PU forventer, at lånet afdrages over
PU skal ifbm videresendelse til stiftet udtale sig
længst mulig tid.
om/godkende økonomien i projektet.

Indstilling: Ingen

Sager:
Kirkegård - Karlslunde Sogn - Ansøgning om stiftslån
10.5 mio kr. ifbm udvidelsen af kirkegården i stift
vedr. optagelse af stiftslån ifbm udvidelsen af
kirkegården (2020 - 22524)
Kirkegård - Karlslunde Sogn - Ansøgning om stiftslån
10.5 mio kr. ifbm udvidelsen af kirkegården i stift
vedr. optagelse af stiftslån ifbm udvidelsen af
kirkegården (2020 - 22524)
Bilag:
Ansøgning til provsti og stift vedr. Ny Kirkegård i
Karlslunde, 1
253_2020_127062_Bilag_1__Forslag_Lokalplan14.44
_Karlslunde_Kirkegå, 2
253_2020_127116_Bilag_2__Forslag_Kommuneplan
tillæg4_Karlslunde_Kir, 3 Beskrivelse af Karlslunde
kirkegårdsudvidelse (10.08.2020), 4 Dispositionsplan
(15.01.2020), 5 Planudsnit 2 (22.10.2019), 6
Planudsnit 1 (22.10.2019), 7 Dispositionsplan med
etaper (15.01.2020), 8 Snit ABC (22.10.2019), 9
Oversigtsplan (22.10.2019), 10 Budget til 1. etape af
Karlslunde kirkegårdsudvidelse (10.08.2020), 11
Mølbak arealoverførsel 20161206 ud2 162149, 12
Mølbak Drænledninger
20171214_plan01_ledninger_162149, 13 Mølbak
20190529_plan07_162149 kotepunkter i 2
drænbrønde, 14 Mølbak bundkoter i 2 drænbrønde
20190529_plan07_162149, 15 Indbyggerantal i
Karlslunde aug 2020, 16 MR - Budget for 1. etape af
Ny kirkegård med besparelser 07.08.20, 17 Arkitekt
Keld Wohlert Bygning på ny kirkegård, 18 Biregnskab
for ny kirkegård, 19 Brev fra Keld Wohlert vedr, 20
Tidsplan for projekt og stiftslån - afdrag af stiftslån

4 - Behandling - Kvartalsrapporter 2. kvt. - MR
Til godkendelse af PU.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Kvartalsrapport - Greve-Solrød Provsti - MR - 2.
kvartal 2020 (2020 - 22390)
Bilag:
Kvartalsrapport Greve, 2. kv. 2020

Kvartalsrapporten blev godkendt.

5 - Behandling - Forprojekt ifbm renovering af Tune PU godkender forprojektet og at Tune MR søger
Kirkes tårn og tag
om stiftslån for op til 2.301.000 kr. under
forudsætning af, at MR søger
Tune MR har fremsendt forprojekt vedr. renovering Kirkeistandsættelsesfonden og andre fonde om
af Tune Kirkes tårn og tag til godkendelse hos
størst muligt tilskud til projektet.
Roskilde Stift og udtalelse fra Nationalmuseet.
Budgettet for hele projektet er
efterfølgende fremsendt. PU skal fremsende deres
udtalelse vedr. projektet og økonomien, således at
Roskilde Stift kan tage den med i deres behandling af
sagen. MR har egne midler for 1.550.000 kr. til
projektet. Det medsendte budget viser en samlet
udgift på 3.274.412,50 kr. Hertil kommer udgift til
ingeniør ifbm forprojektets udarbejdelse.

Indstilling: Ingen
Sager:
Igangsætning - Tune Sogn - Ansøgning ifbm
tårnrenovering m.v. på Tune Kirke (2020 - 5060)
Igangsætning - Tune Sogn - Ansøgning ifbm
tårnrenovering m.v. på Tune Kirke (2020 - 5060)
Igangsætning - Tune Sogn - Ansøgning ifbm
tårnrenovering m.v. på Tune Kirke (2020 - 5060)
Igangsætning - Tune Sogn - Ansøgning ifbm
tårnrenovering m.v. på Tune Kirke (2020 - 5060)
Igangsætning - Tune Sogn - Ansøgning ifbm
tårnrenovering m.v. på Tune Kirke (2020 - 5060)
Bilag:
VS Tune Kirke - tag og tårn Akt. nr. 863026 TSD,
20.033 Tune Kirke, Snit 1-5 skjult inddækn. m. tårn &
gavlkam., Snit i tagafdækning ved gavl og murkam,
Snit i murkrone og tagfod, Snit i murkrone på kirke
og tårn, Snit i tagkip på kirke og tårn, Snir i tagkip på
våbenhuset, Tune Kirke - tag og tårn Akt. nr. 863026
TSD - budget tårnrenovering, Budget vedr.
renovering af Tune Kirke, Tune Kirke - tag og tårn
Akt. nr. 863026 TSD - budget tårnrenovering, Til Tune
MR. Bekræfter modtagelsen af forprojekt til
istandsættelse af Tune Kirkes tårn, Vs Tune Kirke tag og tårn Akt. nr. 863026 TSD - budget
tårnrenovering

6 - Behandling - Princip vedr. behandling af sager
ifbm PUs kommende sammensætning
PU skal tage stilling til, hvordan
fremtidige ansøgninger fra MR mv. behandles, hvis
der er afbud fra flere PU-medlemmer kombineret

Punktet udgår.

med evt. inhabilitet samt færre valgte PUmedlemmer frem til valget i 2021.

Indstilling: Ingen

7 - Orientering - Regnskab 2019 og budget 2021 Skoletjenesten SKIBET

Taget til orientering. Naima Simring oplyste, at
SKIBET har ansat en deltidsmedarbejder i perioden
15. august - 31. december 2020.

Sager:
Regnskab 2019 - SKIBET - Skoletjenesten i Greve,
Solrød, Roskilde og Lejre kommuner (2020 - 21282)
Bilag:
SKIBET Budget 2021, Årsregnskab Skibet 2019
Underskrevet

8 - Orientering - Igangsættelse af formål "Nye skabe Taget til orientering.
i Kirkens Hus" - Karlstrup sogn

Sager:
Igangsætning - Karlstrup Sogn - Ansøgning om
tilladelse ifbm formål "Nye skabe til Kirkens Hus"
(2020 - 21279)
Igangsætning - Karlstrup Sogn - Ansøgning om
tilladelse ifbm formål "Nye skabe til Kirkens Hus"
(2020 - 21279)
Bilag:
Skabe, Solrød møbel, Skabe, Poul Nielsen, Skabe,
ansøgning, Ansøgning om igengsættelse

9 - Orientering - Igangsættelse af formål "Indkøb af Taget til orientering.
maskine til Greve Kirkegård" - Greve sogn

Sager:
Igangsætning - Greve Sogn - Ansøgning om tilladelse
til at indkøbe ny maskine til Greve Kirkegård (2020 22405)
Igangsætning - Greve Sogn - Ansøgning om tilladelse
til at indkøbe ny maskine til Greve Kirkegård (2020 22405)

Bilag:
Ansøgning om igangsættelse af maskine til kgd.,
Tilbud DanSand, Tilbud MF Maskinservice,
Ansøgning om igangsættelse af projekt

10 - Orientering - Valg til MR 2020 - Annoncering

Taget til orientering.

Sager:
Valg - Greve-Solrød Provsti - Valg til MR i 2020 (2019
- 37318)
Bilag:
Annonce om valgforsamlingen 15. september

11 - Eventuelt

Naima Simring beklagede, at KM endnu ikke har lagt
blanketter ud til brug for valg til MR.
Næste møde afholdes den 9. september 2020 kl.
9.00 i Hundige Kirke.
Mødet sluttede kl. 11.40.
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