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Mødepunkt Indstilling

1 Godkendelse af dagsorden

2 Kirkegårdskonsulentens notat fra møde 6.
februar 2015
Sag: Bjernede Kirke - kirkegårdsmur -
fældning af træer (1796) - Bjernede Sogn

Kirkegårdskonsulentens notat fra møde 6.
februar 2015
Med henvisning til Provstiudvalgsmødet den
15. januar 2015 pkt. 12 fremsender
kirkegårdskonsulenten vedlagte notat fra mødet
med Bjernede Menighedsråd den 6. februar
2015.

3 Fjenneslev dræn projekt
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Fjenneslev dræn projekt
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender:
Afledning af vand omkring Fjenneslev Kirke.

Der vedlægges sagsøkonomi.

Øvrigt materiale kan ses på mødet.

4 Ansøgning - 5 % puljen - beløb fremtidige
budgetter
Sag: Graverbolig - manglende huslejeindtægt
(1813) - Munke Bjergby Sogn

Ansøgning - 5 % puljen - beløb fremtidige
budgetter
Munke Bjergby Menighedsråd ansøger i
vedlagte skrivelse af 23. januar 2015 om 52.000
kr. ekstra pr. år, idet graverbolig skal være til
rådighed for nedrivning fra 1. februar 2015
(olieforurening) og menighedsrådet vil derfor
mangle huslejeindtægten. Endvidere vil der
komme betaling af husleje for kontorfaciliteter
til graver.
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5 Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmuren
Sag: Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmur
(1789) - Ringsted Sogn

Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmuren
Ringsted Menighedsråd meddeler i vedlagte
skrivelse af 12. februar 2015, at
kirkegårdskonsulenten rapport nu foreligger, jf.
vedlagte.

Kirkegårdskonsulentens anbefaling er
anderledes end forudset, og menighedsrådet
mener derfor ikke, at de uden videre kan
iværksætte arbejdet med den af
Provstidudvalget den 9. december 2014 trufne
beslutning.

Menighedsrådet ønsker derfor, at
Provstiudvalget foretager fornyet behandling af
sagen.

Menighedsrådets intentioner vedrørende
kirkegårdsmuren er, at der snarest muligt
udføres arbejde med sikring af
kirkegårdsmurens overdækning. For at give
plads til dette arbejde er det nødvendigt at
foretage en her og nu oprydning af plantevækst
ved kirkegårdsmuren mod Køgevej.

På den baggrund spørger menighedsrådet, om
Provstiudvalget ved give den nødvendige
tilladelse til at iværksætte dette arbejde.

I sagen foreligger billedmateriale - kan ses på
mødet.

6 Kirkegårdsmur ved Mahlerske huse - Sct
Bendtsgade
Sag: Kirkegårdsmur ved Mahlerske huse
(1820) - Ringsted Sogn

Kirkegårdsmur ved Mahlerske huse - Sct
Bendtsgade
Med henvisning til det ekstraordinære
provstesyn foretaget den 4. december 2014
meddeler Ringsted Menighedsråd i skrivelse af
12. februar 2015, at de har taget kontakt til
ejerne af De Mahlerske Huse, jf. vedlagte
mødenotat af 7. februar 2015.

Da menighedsrådet påregner, at
sagsbehandlingen mellem ejerne af De
Mahlerske Huse og Kulturarvstyrelsen vil tage
nogen tid, anmoder menighedsrådet
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Provstiudvalget om tilladelse til at igangsætte
arbejdet med at eftergå tagsten og kalkning på
hele den øvrige del af kirkemuren -
menighedsrådet henviser til synsrapportens del
2.

Menighedsrådet vil vende tilbage, når
sagsbehandlingen vedrørende muren ved De
Mahlerske Huse er tilendebragt, med henblik på
tilladelse til at igangsætte det fornødne arbejde.

Billedmateriale kan ses på mødet.

7 Ansøgning om midler til diakoni - 5 %
puljen
Sag: Diakoni (1809) - Slaglille Sogn

Ansøgning om midler til diakoni - 5 % puljen
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd ansøger i
vedlagte skrivelse af 16. januar 2015 om midler
1.200 kr. til diakonalt arbejde.

8 Ansøning om midler til reparation
Sag: Slaglille Kirke - kirkegårdsmur (1811) -
Slaglille Sogn

Ansøning om midler til reparation
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender i
mail af 12. januar 2015 vedlagte ansøgning til 5
% puljen vedrørende renovering/nedrivning af
kirkegårdsmure.

9 Ansøgning om finansiering til konservering
af krucifiks i Stenmagle kirke
Sag: Konservering af krucifiks i Stenmagle
kirke (1818) - Stenmagle Sogn

Ansøgning om finansiering til konservering af
krucifiks i Stenmagle kirke
Stenmagle Menighedsråd fremsender 20.
februar 2015 vedlagte skrivelse med
meddelelse om, at de i den indledende fase
vedrørende renovering af varmesystemet i
Stenmagle Kirke har haft besigtigelse ved
Nationalmuseets kirkekonsulent.

I besigtigelsesrapporten læses:
"korbuekrucifikset fra o. 1520 har stort og
aktuelt behov for konservering, hvilket bør
udføres inden det næste år eller den næste korte
årrække".

Menighedsrådet har fra Nationalmuseets
bevaringsafdeling modtaget overslag på
konservering af krucifiks og altertavle, jf.
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vedlagte og ønsker at iværksætte konservering
af krucifikset hurtigst muligt.

Menighedsrådet ansøger derfor Provstiudvalget
om finansiering hertil fra Provstiudvalgets 5 %
pulje.

Finansieringsbehovet vil være ca. 154.000 kr.
inkl. moms.

10 Langtidsplanlægningsmøde 2015 - Sorø
Ligningsområde
Sag: Langtidsplanlægningsmøde 2015 - Sorø
Ligningsområde (1806)

Langtidsplanlægningsmøde 2015 - Sorø
Ligningsområde
Til drøftelse.

11 Langtidsplanlægningsmøde 2015 - Ringsted
Ligningsområde
Sag: Langtidsplanlægningsmøde 2015 -
Ringsted Ligningsområde (1807)

Langtidsplanlægningsmøde 2015 - Ringsted
Ligningsområde
Til drøftelse.

12 Diverse sager til afgørelse
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13 Niløse Kirkegård udbetalt fra 5 % puljen
Sag: Niløse Kirkegård - belysning - 5 % puljen
(1805) - Niløse Sogn

Niløse Kirkegård udbetalt fra 5 % puljen
Vi har den 11. februar 2015 udbetalt 80.273,75
kr. til Tersløse-Skellebjerg-Niløse
Menighedsråd vedrørende belysning på Niløse
Kirkegård.

Beløbet er godkendt på Provstiudvalgsmødet
den 15. januar 2015 med 93.125 kr. minus den
afløftede moms, hvilket menighedsrådet i mail
af 11. februar 2015 medsendt beregningsskema
er opgjort til 69 %.

14 Lokalplanforslag SK46 for Sorø Bymidte
Sag: Lokalplanforslag SK46 for Sorø Bymidte
(1817) - Sorø Sogn

Lokalplanforslag SK46 for Sorø Bymidte
Roskilde Stiftskontor fremsender 3. februar
2015 forslag til lokalplan nr. SK 46 for Sorø
Bymidte til Sorø Menighedsråd til udtalelse.

15 Automatisk ringeanlæg -
godkendelsesforretning
Sag: Høm Kirke - automatisk ringeanlæg
(1609) - Høm Sogn

Automatisk ringeanlæg -
godkendelsesforretning
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
21. januar 2015, at de den 4. december 2014 har
modtaget klokkekonsulentens erklæring af 14.
november 2014 vedrørende ringeanlægget i
Høm Kirke.

Det fremgår af erklæringen, at konsulenten har
godkendt installeringen, jf. vedlagte.

Stiftet betragter herved sagen afsluttet.

16 Arv til Høm Kirke
Sag: Arv efter Hans Erik Christiansen (1654)
- Høm Sogn

Arv til Høm Kirke
Roskilde Stiftskontor fremsender 24. februar
2015 vedlagte skrivelse vedrørende arven til
Høm Kirke.

17 Kasseeftersyn
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Sag: PUK-kassen (1160)

Kasseeftersyn
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Beierholm fremsender 14. januar 2015
meddelelse om, at de som led i deres revision af
Provstiets Årsregnskab for 2014 har foretaget
revisionsbesøg den 4. december 2014.

Eftersynet gav ikke anledning til
bemærkninger, hvorfor der ikke er udarbejdet
revisionsprotokollat.

Meddelelsen vedlagt.

18 Nyhedsbrev fra mødet i Stiftsrådet i
Roskilde Stift, tirsdag den 24. februar 2015
Sag: Stiftsrådet (1303) - Roskilde Stift

Nyhedsbrev fra mødet i Stiftsrådet i Roskilde
Stift, tirsdag den 24. februar 2015
Nyhedsbrev vedlagt.

19 Eventuelt

20 Underskrifter

Således vedtaget oplæst:

Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen
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Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl.
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