
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 8. juni 2017. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Afbud med anmeldt forfald: Marianne Lekven Agerholm

Indkommet 2 sager mere – indsat under punkt 10 og 11

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Menighedshus/graverfaciliteter
Sag: Køb af Menighedshus (2046) - Kværkeby
Sogn

Menighedshus/graverfaciliteter
Kværkeby Menighedsråd har i mail af 1. juni
2017 anmodet om et møde med
Provstiudvalget.
Det er den 2. juni 2017 meddelt formand
Martin Pedersen, at de er velkommen til at
møde Provstiudvalget i mødet den 8. juni 2017
kl. 14.00
Menighedsrådet har i mailen af 1. juni 2017
meddelt, at de er løbet ind i nogle
problematikker, som primært drejer sig om
fredninger og lejelovens bestemmelser, hvorfor
det kan blive svært at gennemføre den første
”plan”.

3 repræsentanter fra Kværkeby Menighedsråd
deltog i mødet, og fortalte/orienterede om projektet.

Provstiudvalget godkendte, at menighedsrådet kan
arbejde videre med projektet.

Provstiudvalget har godkendt, at de 100.000 kr.
afsat i budget 2017 til leje af Kværkebyvej 68 kan
anvendes til rådgiverhjælp.

3 Dækning af vikar under barsel
Sag: Om økonomisk dækning af vikar under
barsel (2306) - Lynge Sogn

Dækning af vikar under barsel
Roskilde Stiftskontor fremsender 24. maj 2017
vedlagte skrivelse: Om økonomisk dækning af
vikar under barsel.

Hvis der ikke foreligger svar fra
menighedsrådene inden mødet, skal vi anmode
om Provstiudvalgets tilkendegivelse af brug af
5 % puljen, og at sagen herefter kan behandles
administrativ.

Godkendt.

4 Ansøgning terrasse - 5 % puljen
Sag: Terrasse til Nordrup Præstegård (2305) -
Nordrupøster Sogn

Godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

Ansøgning terrasse - 5 % puljen
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
ansøger i vedlagte mail af 31. maj 2017 om ca.
90.000 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
anlæg af ny terrasse til Nordrup Præstegård.

Der vedlægges tilbud.

5 Ansøgning til 5% puljen
Sag: Ny kopimaskine i Slaglille Præstegård
(2303) - Slaglille Sogn

Ansøgning til 5% puljen
Formand for Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
fremsender på vegne af præstegårdsudvalget
ansøgning om 23.500 kr. inkl. moms fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til indkøb af ny
kopimaskine til sognepræstens kontor.

Det oplyses, at det er erstatning for nuværende
kopimaskine, som er i stykker og ikke kan
repareres.

Der vedlægges:
Ansøgning modtaget 31. maj 2017
Service- & forbrugsstof aftale

Dorte Nørgaard medlem af Provstiudvalget og
medlem af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
erklærede sig for inhabil, og forlod mødet under
dette punkt.

Provstiudvalget meddeler afslag til 5 % puljen.

Provstiudvalget har godkendt, at der kan overføres
midler til præstegårdskassen fra menighedsrådene
(3) til køb af kopimaskine.

6 Kursus for kirkeværger - tilskud
Sag: Kursus for kirkeværger (2302)

Kursus for kirkeværger - tilskud
Midt og Vestsjællands distriktsforening ansøger
i vedlagte mail af 23. maj 2017 om tilskud til
kursus for kirkeværger i Ringsted-Sorø Provsti.

Der meddeles afslag.

7 Høring over betænkning om
menighedsrådsvalg i fremtiden
Sag: Høring over betænkning om
menighedsrådsvalg i fremtiden (2298) -
Kirkeministeriet

Høring over betænkning om menighedsrådsvalg
i fremtiden
Kirkeministeriet fremsender 11. maj 2017:
Høring over betænkning om menighedsrådsvalg
i fremtiden, jf. vedlagte.

Høringsfrist 1. oktober 2017.

Drøftet.

Provsten udfærdiger brev til Kirkeministeriet.
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Mødepunkt Beslutning

8 Diakonalt hjørne

Diakonimedarbejder Anette Bitch Hinge,
Ørslev møder under dette punkt.

Anette Bitch Hinge fortalte om sit arbejde.

9 Diverse sager til afgørelse Indkommet 2 sager mere – indsat under punkt 10
og 11.

10 Munke Bjergby Kirke - synsrapport 2017
Sag: Synsudskrifter (1275) - Munke Bjergby
Sogn

Munke Bjergby Kirke - synsrapport 2017
Munke Bjergby Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Munke Bjergby Kirke
og Kirkegård.

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der
økonomisk dækning.

11 Elforbrug
Sag: Stenmagle Præstegård - elforbrug (2307)
- Stenmagle Sogn

Elforbrug
Egon Andreasen formand for
præstegårdsudvalget Stenmagle/Stenlille
fremsender 2. juni 2017 vedlagte skrivelse af 1.
juni 2017 vedrørende elforbrug i Stenmagle
Præstegård til Provstiudvalgets godkendelse.

Godkendt.
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Orientering

12 Ansøgning om affugter
Sag: Bromme Kirke - affugtningsanlæg
(2282) - Bromme Sogn

Ansøgning om affugter
Roskilde Stiftsøvrighed bekræfter i mail af 15.
maj 2017, at de har modtaget yderligere
oplysninger i sagen.

De yderligere oplysninger er 15. maj 2017
sendt til udtalelse hos varme- energi og
klimakonsulent samt Nationalmuseet.

Taget til efterretning.

13 Eventuelt Intet.

14 Underskrifter

Således vedtaget oplæst

Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Flemminge Greve

Marianne Agerholm
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Orientering

Mødet afsluttet kl. 16.30
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