Referat
Greve-Solrød Provsti – Møder

Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den 23. februar 2022 - d. 23-02-2022 kl.
09:30 til 12:35
Deltagere: Anne Bredsdorff, Arne Egun Nielsen, Mogens Slot Nielsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Knud
Henning Nielsen, Hans Staby Frost
Afbud: Hanne Rosendal Hummelshøj

Mødepunkt

Referat

1 - B - Nyt bilag til regnskabsinstruks - Greve-Solrød Bilag til regnskabsinstruks blev godkendt.
Provstiudvalg
Underskrives af formand, provstisekretær og
næstformand.
Nyt bilag til regnskabsinstruks til godkendelse af PU,
da der nu er kommet anlægspuljer og nye bankkonti
til i 2022.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Regnskabsinstruks - Greve-Solrød Provstiudvalg - Nyt
bilag til regnskabsinstruks - Februar 2022 (2022 3847)
Bilag:
Bilag til Regnskabsinstruks PUK 23. februar 2022

2 - B - Ny vejledning ifbm anlægspuljer - GreveSolrød Provsti
I forbindelse med de nye anlægspuljer skal PUs
vejledning om anlægsformål revideres, så den bliver
retvisende.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Vejledning - Greve-Solrød Provsti - Ny vejledning
2022 ifbm anlægspulje i begge kommuner (2022 5625)

Vejledningen blev godkendt med enkelte
rettelser. Uploades på Provsti.dk samt lægges på
DAP.

Vejledning - Greve-Solrød Provsti - Ny vejledning
2022 ifbm anlægspulje i begge kommuner (2022 5625)
Bilag:
PUs vejledning vedr. anlægspuljer - Februar 2022 FORSLAG, Ansøgningsskema om udbetaling eller
frigivelse af anlægsmidler ifbm afslutning af formål februar 2022, Ansøgningsskema om igangsætning af
anlægsformål eller aktivitet - februar 2022,
Ansøgning om tilladelse til ændring af formål februar 2022

3 - B - Udfordring med ekstra elregninger i sognene - Anne Bredsdorff og Mogens Slot Nielsen orienterede
Greve-Solrød Provsti
kort om baggrunden for punktet. PU er
opmærksomme på at de stigende udgifter, og
Det har været drøftet på et formandsmøde, at der er opfordrer MR til efter behov at opdatere
mange sogne, som har fået ekstra store el-regninger. budgetterne.
PU skal beslutte, hvordan og om det kan lade sig
gøre at dække disse udgifter af 5%-midlerne eller om
udgifterne ekstraordinært kan dækkes af f.eks.
aktivitetspuljerne i kommunerne, hvor der er
forholdsvis store startbeløb.
Samlet status på puljer pr. 23. februar:
Aktivitetspuljen i Greve kommune: 346.803,00 kr.
(Der er ikke afsat midler i 2022)
Aktivitetspuljen i Solrød kommune: 599.428,08 kr.
(Der er ikke afsat midler i 2022)
5%-midlerne i Greve kommune: 329.929,43 kr.
(Der er afsat 700.000 kr. i 2022)
5%-midlerne i Solrød kommune: 460.399,16 kr. (Der
er ikke afsat midler i 2022)
Anlægspuljen i Greve kommune: 2.042.821,82 kr.
(Der er overført i alt 1.513.488,82 kr. som startkapital
i januar, og der er i 2022 afsat 3.783.000 kr. til
øremærkede formål)
Anlægspuljen i Solrød kommune: 2.380.500 kr. (Der
er overført 600.000 kr. som startkapital i januar +
1.200.000 kr. øremærket til Havdrup sogns
skimmelrenovering af præsteboligen, og der er i
2022 afsat 3.176.000 kr. til øremærkede formål,
hvoraf der er udbetalt 50.000 kr.)

Indstilling: Ingen

4 - B - Ansøgning om supplerende stiftslån ifbm
renovering af Tune Kirke - Tune Sogn
Tune MR søger om tilladelse til at optage
supplerende stiftslån på 6-7 mio. kr. ifbm Tune
Kirkes renovering af tag og tårn. Der er tidligere
optaget stiftslån på 2.301.000 kr. og der er ydet
likviditetslån på 2.324.250 kr. indtil udbetaling
fra Kirkeistandsættelsesordningen sker. MR har
videreførte midler fra tidligere år samt frie midler for
i alt 1.843.330 kr.
Det nye stiftslån ønskes optaget med størst mulig
afdragslængde.

Mogens Slot Nielsen orienterede om baggrunden for
ansøgningen. Provstiets bygningssagkyndige er
koblet på projektet. Der er pt. ekstraudgifter for
5.300.000 kr. Mogens Slot Nielsen forlod lokalet og
deltog ikke i behandlingen af punktet. PU godkender,
at der søges et nyt stiftslån på maksimalt 6.700.000
kr. med længst mulig afdragstid. Mogens Slot Nielsen
kom ind kl. 11.19 og fik oplæst beslutningen.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Stiftslån - Tune Sogn - 2.301.000 kr. - Istandsættelse
af Tune kirkes tårn og tag (2021 - 29447)
Likviditetslån - Tune Sogn - Opr. 2.325.000 kr. Ansøgning ifbm istandsættelse af Tune kirkes tårn og
tag (2021 - 29448)
Bilag:
Ansøgning om stiftslån i forbindelse med kirkens
renovering, Tune Kirke renovering og restaurering
februar 2022, MR-møde 8. februar 2022, Delreferat
fra møde Åbne punkter - Provstiudvalgsmøde den
19. januar 2022

5 - B - Ansøgning om 5%-midler ifbm afsluttet
formål "Isoleret dør til kapellet" - Karlslunde Sogn
Karlslunde MR søger om 5%-midler ifbm afslutning
af formål "Isoleret dør til kapellet". Der er afsat
96.267,00 kr. til formålet i anlægsrammen og
merudgiften beløber sig til 31.158 kr. Der er
medsendt ansøgningsskema og kopi af betalte
fakturaer. Provstisekretær har frigivet 96.267,00 kr.
af anlægsrammen den 26. januar 2022.

Indstilling: Godkendes for et beløb på 31.158 kr.
Sager:
5%-midler/Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning
ifbm afslutning af formål "Isoleret dør til kapellet"
(2022 - 3560)
5%-midler/Frigivelse - Karlslunde Sogn - Ansøgning

Ansøgningen blev godkendt.

ifbm afslutning af formål "Isoleret dør til kapellet"
(2022 - 3560)
Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler kapeldør
mm, Ansøgning om 5-procent-midler kapeldør og væg, Faktura på udført arbejde, SV Til Alfred Jensen,
Karlslunde MR Frigivelse af anlægsmidler og svar
vedr. ansøgning om 5%puljemidler ifbm afslutning af
formål Isoleret dør til kapellet (STPR F2 1745795)

6 - B - Ansøgning om 5%-midler til ansættelse af
mediemedarbejder - Hundige-Kildebrønde Sogn

Anne Bredsdorff forlod lokalet og deltog ikke i
behandlingen af punktet. Ansøgningen blev ikke
godkendt. Det er ikke en akut opstået situation, og
Hundige-Kildebrønde MR søger om 80.000 kr. af 5%- udgiften kan budgetlægges i et kommende
midlerne i Greve kommune ifbm ønske om
budgetår. Anne Bredsdorff kom ind kl. 11.26 og fik
ansættelse af en mediemedarbejder i sognet.
oplæst beslutningen.
Fremadrettet ønsker MR en forhøjelse af
driftsrammen til dækning af udgiften.

Indstilling: Afslag. Udgiften er budgetterbar og bør
lægges ind i et kommende budget.
Sager:
5%-midler - Hundige-Kildebrønde Sogn - Ansøgning
ifbm ønske om ansættelse af mediemedarbejder
(2022 - 5859)
Bilag:
Ansøgning 5% mediemedarbejder februar 2022

7 - B - Udbetaling fra anlægspuljen i Greve
kommune - Greve Sogn
Greve MR søger om udbetaling af 53.751 kr. fra
anlægspuljen i Greve kommune ifbm udarbejdelse af
detailprojekt af nye kontorlokaler i Johanneskirken.
Der er givet tilsagn om op til 250.000 kr. til
udarbejdelsen af detailprojektet. Der er medsendt
ansøgningsskema samt kopi af betalte fakturaer og
nye tegninger for projektet.

Indstilling: Godkendes til udbetaling
Sager:
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Johanneskirken Greve Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -

Ansøgningen blev godkendt. Beløbet udbetales til
MR. Hans Staby Frost gjorde opmærksom på, at det
drejer sig om mødelokaler og ikke kontorlokaler.

Kontorlokaler (2021 - 17270)
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:
Ansøgning om del af anlægspuljen 53.751, Faktura
samt bilag, Ansøgning om udbetaling fra anlægs- og
aktivitetspuljen, Bilag til punkt 4 MR møde 4. januar
2022

8 - B - Opførelse af ny koldhal på Kildebrønde
Kirkegård - Hundige-Kildebrønde Sogn

Anne Bredsdorff forlod lokalet og deltog ikke i
behandlingen af punktet. PU har ingen
bemærkninger til selve situationsplanen, men kan
Hundige-Kildebrønde MR har fremsendt ny
ikke for nuværende godkende økonomien. Endvidere
situationsplan ifbm opførelse af ny koldhal på
ønsker PU en redegørelse fra MR om indkøb af
Kildebrønde Kirkegård jf. notat fra åstedsforretning materialer inden igangsætningstilladelse forelå.
den 9. december 2021. MR beder om stiftets
Situationsplanen inkl. PUs bemærkninger til
godkendelse af situationsplanen og de
økonomien sendes videre til stiftets behandling.
oplyser desuden at farven bliver ændret til mørkegrå Anne Bredsdorff kom ind kl. 11.41 og fik oplæst
eller sort. Derudover oplyser MR, at de forventer en beslutningen.
samlet pris på projektet på 1.500.000 kr. PU skal
godkende økonomien, og der er allerede tildelt
750.000 kr. i anlægsrammen til et færdigt projekt.
Der er endnu ikke indhentet nye tilbud på det
ændrede projekt.

Indstilling: Situationsplanen fremsendes til stiftets
godkendelse med PUs bemærkninger om
økonomien for projektet.
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)
Bilag:
Notat fra åstedsforretning den 9. december 2021, Ny

situationsplan januar 2022, oprindelige byggesag
2021-9583

9 - B - Tilrettet projektforslag ifbm udvidelse af
Karlslunde Kirkegård - Karlslunde Sogn

Arne Nielsen og Knud Henning Nielsen orienterede
kort om status på projektet. Projektforslaget blev
godkendt. Knud Henning Nielsen forlod lokalet og
Karlslunde MR har fremsendt tilrettet projektforslag deltog ikke i behandlingen af punktet. Knud Henning
for etablering af ny kirkegård i Karlslunde til PUs
Nielsen kom ind kl. 11.47 og fik oplæst beslutningen.
godkendelse.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Kirkegård - Udvidelse af Karlslunde Kirkegård Karlslunde sogn (2018 - 8630)
Bilag:
Fwd Karlslunde Kirke - låger, Låge opstalt 800x2 og
1000x3, Låge plan_800x2_1_10, Låge
plan_1000x3_1_10, Låge_vildthegn 800x2,
Låge_vildthegn 1000x3, Låge_vildthegn_sideparti
800x2, Låge_vildthegn_sideparti 1000x3, 2022 01
18_Karlslunde Kirkegård_Byggeudvalgsmøde 03,
2022 01 18_Karlslunde
Kirkegård_Byggeudvalgsmøde 04, VS Karlslunde
Parkkirkegård - tilrettet projektforslag til PU,
Projektforslag fra LYTT for Karlslunde Parkkirkegård
af 11. februar 2022, til skærm

10 - B - Forpagtningskontrakt til godkendelse Karlslunde og Karlstrup Sogne
Præstegårdskonsulent Karl-Åge Hornshøj Poulsen
har på vegne af Karlslunde og Karlstrup
MR fremsendt godkendt og underskreven
forpagtningskontrakt til endelig godkendelse af PU.
Kontrakten løber frem til og med 2026.

Indstilling: Godkendes

Forpagtningskontrakten blev godkendt.

Sager:
Forpagtning - Karlslunde-Karlstrup Pastorat Forpagtningskontrakt for 1. januar 2022 - 31.
december 2026 (2022 - 5669)
Bilag:
21552 Forpagtningskontrakt Karlslunde-Karlstrup til
provstiudvalget, 21552 Forpagtningskontrakt
påtegnet

11 - B - Ændring af kirkegårdsvedtægt - Greve Sogn Hans Staby Frost orienterede kort om baggrunden
for ansøgningen. Hans Staby Frost og Kjeld-Ole Munk
Greve MR har fremsendt ansøgning om ændring af forlod lokalet og deltog ikke i behandlingen af
kirkegårdsvedtægterne fsva §16. Der er medsendt
punktet. Kirkegårdsvedtægten blev godkendt.
begrundelse, ny kirkegårdsvedtægt og referat fra
Afventer dog underskrift af Greve MRs formand.
MR-møde.
Hans Staby Frost og Kjeld-Ole Munke kom ind kl.
11.52 og fik oplæst beslutningen.

Indstilling: Godkendes
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Greve Sogn - Ny
kirkegårdsvedtægt til godkendelse - Januar 2022
(2022 - 1412)
Bilag:
Refeferat af MR-møde 7.12.2021, Bilag til ansøgning
til PU vedr. Anne-Britt Bryld, Greve
Kirkegårdsvedtægter rev. feb. 2022 word, Greve
Kirkegårdsvedtægter, Ansøgning til PU vedr. ændring
af kirkegårdsvedtægt Hans Frost

12 - B - Screening af alle kirke i provstiet - GreveSolrød Provsti
Der er ønske fra formændene i provstiet om, at PU
undersøger muligheden for at få screenet provstiets
kirker.

Indstilling: Ingen
Sager:
Klimarapport - Greve-Solrød Provsti - Klimakatalog
fra Bogens Provsti (2022 - 3555)
Kirke - Greve-Solrød Provsti - Opfordring til en
screening af klimaet i provstiets kirker (2022 - 1398)

Anne Bredsdorff orienterede kort om baggrunden
for punktet. Der er enighed om at kontakte stiftets
konsulent for at høre, hvad det koster at få screenet
provstiets kirker.

Bilag:
VS Klimakatalog for Bogense provsti,
bogense_provsti_klimarapport_140122, Brev om
klimaregulering i kirker

13 - B - Ansøgning om ændring af formål - JersieKirke Skensved Pastorat

Ansøgningen blev godkendt.

Jersie-Kirke Skensved MR søger om tilladelse til at
ændre formål "Projektering af fjernvarme i Kirke
Skensved Kirke" til "Ændring af varmeanlæg i
Krogstræde 1, Skolestuen/udlejningsbolig". Der er
afsat 50.000 kr. i anlægsrammen til det oprindelige
formål i 2020. Der er medsendt ansøgningsskema
samt indhentet 1 tilbud på arbejdet. MR har
begrundet det med, at Solrød Fjernvarme benytter
den leverandør.

Indstilling: Godkendes.
Sager:
Igangsætning - Jersie-Kirke Skensved Pastorat Ansøgning ifbm formål "Projektering af fjernvarme i
Kirke Skensved" (2022 - 3833)
Igangsætning - Jersie-Kirke Skensved Pastorat Ansøgning ifbm formål "Projektering af fjernvarme i
Kirke Skensved" (2022 - 3833)
Bilag:
Sv Til Nicolai Michell Halm, Jersie-Kirke Skensved
pastorat Svar vedr. ansøgning om tilladelse til
igangsætning af formål Kirke Skensved Projekt
Varme (STPR F2 1749909),
Ansoegning_om_igangsaetning_af_formaal__marts_2020_01, Tilbud - Separatisering af varme
anlæg

14 - O - Budget 2023 og regnskab 2021 - GreveSolrød Provsti

Sager:
Budget 2023 - Greve-Solrød Provsti - MR (2022 1413)
Bilag:
PU-tidsplan for regnskab 2021 og budget 2023

Taget til orientering.

15 - O - Udbetaling fra anlægspuljen i Solrød
kommune - Jersie-Kirke Skensved Pastorat

Taget til orientering.

Sager:
Anlægspuljen - Jersie-Kirke Skensved Pastorat Udbetaling - Afsluttet formål "Varmeanlæg i
mandskabsbygning på Kr. Skensved Kirkegård" (2022
- 5745)
Anlægspuljen - Jersie-Kirke Skensved Pastorat Udbetaling - Afsluttet formål "Varmeanlæg i
mandskabsbygning på Kr. Skensved Kirkegård" (2022
- 5745)
Bilag:
2022 Biregnskab, Varmeanlæg servicebygning med
bilag, Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler, Re Til
Nicolai Michell Halm, Jersie-Kirke Skensved pastorat
Udbetaling af 50.000 kr. af anlægsmidler ifbm
afslutning af formål Varmeanlæg i
mandskabsbygning på Kr. Skensved Kirkegård (STPR
F2 1769727)

16 - O - Lokalplan 306.4 Solrød Idrætscenter og
Børnenes idrætshus - Solrød Sogn

Taget til orientering.

Sager:
Plansag - Solrød Sogn - Lokalplan 306.4 Solrød
Idrætscenter og Børnenes Idrætshus (2021 - 25294)
Bilag:
Lokalplan endeligt vedtaget, Følgebrev høringssvar

17 - O - Lokalplan 14.54 Tværhøjgård etape III Hundige-Kildebrønde Sogn

Sager:
Plansag - Hundige-Kildebrønde Sogn - Lokalplan
14.54 - Tværhøjgård etape III - Greve kommune
(2022 - 1407)
Bilag:
Aktbilag, id nr 1741666: Fra kgl. bygningsinspektør
Udtalelse modtaget om lokalplan 14.54,
Tværhøjgård etape 2, Greve - anbefaler indsigelse,
Til Greve Kommune: Bemærkninger til

Taget til orientering.

lokalplanforslag 14.54 - Tværhøjgård etape III

18 - O - Byggesag - Nyt lydanlæg i Jersie Kirke Jersie-Kirke Skensved Pastorat

Taget til orientering.

Sager:
Greve-Solrød Provsti - Byggesag - Mere end 100 år Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd Kirkebygning - Lydanlæg i Jersie Kirke (2021 - 25832)
Bilag:
Rapport fra kalkningstjeneste vedr. nyt lydanlæg i
Jersie Kirke (STPR F2 1612233), Jersie
Kirke_undersøgelse af historiske kalklag

19 - O - Igangsætning af "Renovering af hegn
mv.....Solrød Annekskirkegård" - Solrød Sogn

Taget til orientering.

Sager:
Igangsætning - Solrød Sogn - Ansøgning ifbm formål
"Renovering af hegn v. materialegård på Solrød
Annekskirkegård" (2022 - 1501)
Igangsætning - Solrød Sogn - Ansøgning ifbm formål
"Renovering af hegn v. materialegård på Solrød
Annekskirkegård" (2022 - 1501)
Bilag:
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til
materielgård 2022, Skitse 01, Skitse 02., tilbud- Ole
Falkjær, Tilbud - Egon Olsen, Punkt til møde i
Provstiudvalget d. 191

20 - O - Ny udgivelse fra Udvalg for Kirkekunst om
Kirkens rum - Greve-Solrød Provsti

Taget til orientering.

Sager:
Orientering - Greve-Solrød Provsti - Ny udgivelse fra
Udvalg for Kirkekunst om Kirkens rum (2022 - 3076)
Bilag:
Brev til provstierne om Kirkens rum - ny udgivelse

21 - O - HR-samarbejde om arbejdsmiljø - Greve-

Anne Bredsdorff orienterede kort om baggrunden

Solrød Provsti
Det er drøftet på et formandsmøde, at det kunne
være en mulighed at lave et HR-samarbejde ifht
arbejdsmiljøet i de enkelte sogne, a la det de har i
Holbæk og Lejre provstier.

22 - Eventuelt

for punktet og fortalte kort om et samarbejde om
HR-funktionen i Holbæk og Lejre provstier. PU
drøftede mulighederne og er opmærksomme på
ønsket.

Mogens Slot Nielsen forlod mødet kl. 11.58 før punkt
13 på den åbne dagsorden.
Der holdes provstesyn i Solrød kommunes sogne den
24. og 25. maj samt den 10. juni.
Arne Nielsen spurgte, om der kunne være interesse
for en fælles tilmeldingsordning for konfirmander.
Mødet sluttede kl. 12.35
Næste møde afholdes den 16. marts 2021 kl. 9.30 i
Hundige Kirke.
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Hans Staby Frost (Greve-Solrød
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