
Referat
Ringsted-Sorø Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. september 2018 - d. 11-09-2018 kl. 14:00 til 16:10

Deltagere:

Kl. 16.00 offentlig udmelding af drifts- og anlægsrammer - ingen mødt.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2 - Budget 2019 Ringsted Ligningsområde udmeldin
g drifts- og anlægsrammer

Provstikontoret fremsender vedlagte materiale for Ri
ngsted Ligningsområde til udmelding af endelige drif
ts- og anlægsrammer. 

Sager:
Budget 2019 - Ringsted Ligningsområde (2018 - 2359
0)

Bilag:
Budget 2019 - Ringsted Ligningsområde - udmelding 
drifts- og anlægsrammer, Budget2019Ringstedmr. Dr
iftanlægksbehold, Budget2019Ringstedopg110918en
deligligning, Ringstedbudgetår2019udskrivningsgrun
dlagendeligt

Budget 2019 stadfæstet.
 
I alt kirkekasser og præstegårdskasser:
33.549.882.00 kr.
Reservepulje:
131.701,53 kr.
Provstiudvalgskassen:
2.042.062,97 kr.
I alt for Ringsted Kommune for Ringsted-Sorø Provsti
:
35.723.646,50 kr.
 
Hertil kommer Landskirkeskat:
6.826.644,00 kr.
 
I alt ligningsbehov 42.550.290,50 kr.
 
 
 

3 - Budget 2019 Sorø Ligningsområde udmelding drif
ts- og anlægsrammer

Provstikontoret fremsender vedlagte materiale for S
orø Ligningsområde til udmelding af endelige drifts- 
og anlægsrammer. 
 

Sager:
Budget 2019 Sorø Ligningsområdet (2018 - 23599)

Bilag:
Budget 2019 - Sorø Ligningsområde - udmelding drift

Budget 2019 stadfæstet.
 
I alt kirkekasser og præstegårdskasser:
30.786.551,00 kr.  
Reservepulje:
828.452,12 kr.
Provstiudvalgskassen:
1.867.670,03 kr.
I alt for Sorø Kommune for Ringsted-Sorø Provsti:
33.482.673,15 kr.
 
Hertil kommer Landskirkeskat:
6.238.595,00 kr.  



s- og anlægsrammer, Budget2019Sorømr.Drift,anlæg
,ksbehold, Budget2019Sorøopg110918endeligligning
, Sorøbudgetår2019udskrivningsgrundlag110918end
elig

 
I alt ligningsbehov 39.721.268,15 kr.
 

4 - Ansøgning om bevilling til EL-katafalk til Bjerned
e kirke - 5 % puljen

 
Bjernede Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse 
af 27. august 2018 om 64.368 kr. inkl. moms fra Prov
stiudvalgets 5 % pulje til indkøb af El-katafalk.
 
 

Sager:
Ansøgning - Bjernede Mr. - bevilling til EL-katafalk til 
Bjernede kirke - 5 % puljen (2018 - 25778)

Bilag:
Ansøgning om bevilling til EL-katafalk til Bjernede kir
ke, Ansøgning el-katafalk Bjernede kirke mr. 25-08-2
018

Godkendt.

5 - Bjernede kirke - synsrapport

Bjernede Menighedsråd fremsender vedlagte synsra
pport for Bjernede Kirke.
 
 

Sager:
Synsrapport - Bjernede kirke (2018 - 26872)

Bilag:
Synsrapport for Bjernede kirke, Synsudskrift for præs
tegårde og boliger til elektronisk udfyldning.doc 201
8

Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er økon
omisk dækning.  

6 - Pedersborg Menighedsråd - ansøgning frie midle
r til lydanlæg kirke og sognegård

Idet Pedersborg Menighedsråd gennem et stykke tid 
ikke har haft udgifter til lokalfinansieret sognepræst 
anmoder menighedsrådet i vedlagte mail af 20. augu
st 2018 om at bruge de ubrugte midler til opdatering
/delvis udskiftning af lydanlæggene i kirke og sogneg
ård.
 
Tilbuddene for kirken ligger omkring 115.000 kr. og f

Provstiudvalget takker for ansøgningen - taget til eft
erretning.



or sognegården på ca. 35.000 kr.
 

Sager:
Ansøgning - Pedersborg Mr. - frie midler til lydanlæg 
kirke og sognegård (2018 - 25248)

Bilag:
Lydanlæg kirke og sognegård

7 - Sct. Bendts Kirke - indvendigt vindfang

Vi har den 31. august 2018 fremsendt: Sct. Bendts Kir
ke - indvendigt vindfang til myndighedsgodkendelse.
 
Til projektets gennemførelse ansøger Ringsted Meni
ghedsråd om 198.750 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pul
je.
 
Ringsted Menighedsråd har oplyst, at det et stort øn
ske fra deres sidste APV.
 
 
 
 
 

Sager:
Forslag - Sct. Bendts Kirke - vindfang (2018 - 26329)

Bilag:
Sct. Bendts Kirke - indvendigt indfang, Mail august 2
018, Sct Bendts Kirke vindfang teg, Sct. Bendts kirke v
indfang

Provstiudvalgsmedlemmerne Janne Meibom og Knu
d Birk Iversen medlemmer af Ringsted Menighedsråd
erklærede sig for inhabile, og forlod mødet under de
tte punkt.  
Provstiudvalget besluttede, at det afsatte beløb i bud
get 2019 på 800.000 kr. til opsparing sognegården re
duceres med 200.000 kr. Beløbet anvendes i stedet ti
l indvendigt vindfang i Sct. Bendts kirke - således inds
at i budget 2019 som anlæg.  

8 - Klostermarkskirkens P-Plads byggeregnskab - mi
ndreforbrug

Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte mail af 
4. september 2018 med oplysning om, at der nu er et
ableret 20 nye parkeringspladser ved Klostermarkski
rken.
 
Menighedsrådet fremsender byggeregnskab og ansø
ger om, at mindreforbruget på anlægsbevillingen 14.
925 kr. kan kan overføres til de frie midler.
 

Sager:
Ansøgning - Klostermarkskirkens P-Plads - byggeregn
skab - mindreforbrug overføres til frie midler (2018 - 

Provstiudvalgsmedlemmerne Janne Meibom og Knu
d Birk Iversen medlemmer af Ringsted Menighedsråd
erklærede sig for inhabile, og forlod mødet under de
tte punkt.  
 
Provstiudvalget takker for ansøgningen - taget til eft
erretning.



26147)

Bilag:
Klostermarkskirkens P-Plads - byggeregnskab, ATT01
566

9 - Merudgift til el-katafalker Slaglille og Fjenneslev 
5 % puljen

Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd ansøger i vedlagte
mail af 7. september 2018 om 6.000 kr. mere til indk
øb af el-katafalker, idet der ønskes katafalker med hj
ul med faste ringe.  
 

Sager:
Ansøgning 5 % -puljen - Slaglille-Fjenneslev MR - kata
falker (2018 - 15495)

Bilag:
Vedr. merudgift til el-katafalker Slaglille og Fjennesle
v

Provstiudvalgsmedlem Dorte Nørgaard og medlem a
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd erklærede sig for i
nhabil, og forlod mødet under dette punkt.
 
Provstiudvalget må meddele afslag på ansøgningen.  

10 - Slaglille - ombygning garage og graverfacliiteter
fremsendelse af konsulentudtalelser

Roskilde Stift fremsender 20. august 2018 vedlagte 
materiale vedrørende Slaglille ombygning af graverfa
ciliteter og bemærkning om ombygning af garage.
 
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender 21. au
gust 2018 vedlagte bemærkninger til Roskilde Stifts s
var, jf. vedlagte.
 
 

Sager:
Graverfaciliteter - Slaglille - ombygning af garage i pr
æstegård (2018 - 5459)
Graverfaciliteter - Slaglille - ombygning af garage i pr
æstegård (2018 - 5459)

Bilag:
Aktdokument, Til Ringsted-Sorø PU Fremsendelse af 
konsulentudtalelser vedrørende ombygning af garag
e - Slaglille, Aktbilag, id nr 162054: Til Slaglille-Fjenne
slev MR Godkendt ændring af graverfaciliteter + bem
ærkninger om garage, Aktbilag, id nr 115212: Fra kgl.
bygningsinspektør Udtalelse om Slaglille Kirke, omby
gning af graverbygning, Aktbilag, id nr 143428: Fra N
M Udtalelse modtaget, Aktbilag, id nr 161832: Fra kir

 
Provstiudvalgsmedlem Dorte Nørgaard og medlem a
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd erklærede sig for i
nhabil, og forlod mødet under dette punkt.
 
Graverfaciliteter på Slaglille Kirkegård er godkendt a
stiftet.
 
Provstiudvalget har tidligere i møde godkendt Exner
fredning, idet Provstiudvalget ikke har betænkelighe
der til sagen.
 
Menighedsrådet skal søge Fredningsnævnet, som ka
n/skal anmode Deres arkitekt om at udfærdige ansøg
ningen.



kegårdskonsulenten Udtalelse vedrørende Slaglille ki
rkegård, Slaglille kirkegård og præstegård., graverhus
Slaglille præstegård 21082018

11 - Stenmagle Kirkegård - ny kirkegårdsvedtægt

Stenmagle Menighedsråd fremsender 21. august 201
8 vedlagte vedtægt for Stenmagle Kirkegård til godke
ndelse.
 

Sager:
Ny kirkegårdsvedtægt - Stenmagle Kirkegård - til god
kendelse (2018 - 25167)

Bilag:
Nyt kirkegårdsregulativ for Stenmagle til godkendels
e, 2018-04-06 Kirkegaardsregulativ Stenmagle

 
Godkendt og underskrevet.
 
Menighedsrådet skal rette side 13 overskriften til: Kis
tegravsteder.  

12 - Stenmagle Menighedsråd - forespørgsel kalkpul
jen - kalkning af kirkegårdsmur i Stenmagle

Stenmagle Menighedsråd fremsender vedlagte mail 
af 21. august 2018 vedrørende kalkpuljen - Stenmagl
e Kirkegårdsmur.
 
 

Sager:
Forespørgsel kalkpuljen - Stenmagle Menighedsråd - 
kalkning af kirkegårdsmur i Stenmagle (2018 - 26160)

Bilag:
SV Kalkning af kirkegårdsmur i Stenmagle

Vi anmoder arkitekten (Arkiplus) om at vurdere mure
n.

13 - Bemærkninger til samarbejdsaftale med Sorø A
kademi om Sorø Kirke

Roskilde Stift fremsender 28. august 2018: Samarbej
dsaftale mellem Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Sog
n Menighedsråd, jf. vedlagte.
 
 

Sager:
Bemærkninger til samarbejdsaftale med Sorø Akade
mi om Sorø Kirke (2018 - 26105)

Bilag:
Aktdokument, Til Sorø MR Bemærkninger til samarb

 
Provstiudvalget har med glæde gennemlæst Stiftsøvr
ighedens kommentarer og forslag til ny samarbejdsaf
tale mellem Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Sogns 
Menighedsråd. I samarbejdet har vi hidtil oplevet, at 
begge parter tilstræber en praksis, hvor Klosterkirken
og de to kirkegårde forvaltes i overensstemmelse me
d lovgrundlaget for selvejende kirker. Stiftsøvrighede
ns forslag bringer aftalens ordlyd tættere på denne p
raksis.
 
Stiftsøvrigheden påpeger:
”I sidste afsnit står der, at ”i tilfælde at manglende e
nighed om en ny aftale inddrages provstiet eller stift
søvrigheden? i genforhandlingen”. Der mangler at bli



ejdsaftale med Sorø Akademi om Sorø Kirke ve taget stilling til, hvem man i givet fald vil inddrage.
”
Provstiudvalget ønsker hertil at udtale: Da samarbejd
saftalen indgås med konsekvens for kirkekassen, og
Provstiudvalget er myndighed på det økonomiske o
mråde, finder Provstiudvalget det naturligt, at det er 
Provstiudvalget som i givet fald inddrages i forhandli
ngerne om fornyelse af samarbejdsaftalen.
 

14 - Ansøgningen fra Anne Krag - Absalons silke

Roskilde Stift fremsender vedlagte ansøgning af 15. a
ugust 2018 fra Anne Hedeager Krag til Sorø Menighe
dsråd og Provstiudvalget og spørger, om ansøgninge
n om at foretage farveprøver af Absalons tekstiler gi
ver anledning til bemærkninger.  
 

Sager:
Ansøgning - Anne H. Krag - analyse af Absalons silke (
2018 - 24633)

Bilag:
Fwd: Til Anne H. Krag: Bekræfter modtagelsen af ans
øgning om tilladelse til at analysere Absalons Silke (S
TPR F2: 159273), Ansøgning. Absalon2018

Provstiudvalget har ingen indvendinger.  

15 - Diakonalt hjørne

 

Intet.

16 - Ruds Vedby Kirkegård - byggeregnskab kirkegår
dsmur udbetalt 5 % puljen

Ruds Vedby Menighedsråd fremsender 26. juni 2018 
vedlagte byggeregnskab.
 
Vi har den 28. juni 2018 anmodet om de sidste regni
nger til udbetaling fra 5 % puljen.
 
Regnskabsføreren har tilsendt de sidste regninger i a
ugust - hvorefter vi har overført 60.706,25 kr. formen
tlig det sidste beløb i denne sag.
 
 

Sager:
Byggeregnskab - Ruds Vedby - kirkegårdsmur (2018 - 
19736)

Taget til efterretning. 



Bilag:
VS Ruds Vedby Kirke, kirkegårdsmur, Ruds Vedby Kir
ke, kirkrgårdsmur, byggeregnskab

17 - Sorø Klosterkirke - forundersøgelser i Sorø Klos
terkirke

Roskilde Stift meddeler i skrivelse af 17. august 2018 
til Sorø Menighedsråd, at de har sendt sagen om for
undersøgelser i Sorø Klosterkirke i forbindelse med d
en forestående restaurering til udtalelse hos Nationa
lmuseet, jf. vedlagte
 
Roskilde Stifts afgørelse i sagen foreligger i skrivelse 
af 22. august 2018 til Sorø Menighedsråd bilagt Natio
nalmuseets udtalelse af 20. august 2018, jf. vedlagte.
 
 
 
 
 

Sager:
Kirke - Sorø Klosterkirke - udskiftning af blytag og øvr
ige udvendige arbejder - 2018 (2018 - 1989)
Kirke - Sorø Klosterkirke - udskiftning af blytag og øvr
ige udvendige arbejder - 2018 (2018 - 1989)

Bilag:
Aktdokument, Til Sorø MR Modtagelsen af sag om fo
rundersøgelser i Sorø Klosterkirke anerkendes, Aktdo
kument, Til Sorø MR Godkendt forundersøgelser i So
rø Klosterkirke, Aktbilag, id nr 162876: Fra Nationalm
useet Udtalelse om Sorø Klosterkirke

Taget til efterretning. 

18 - Eventuelt

 

Langtidsplanlægningsmøder fastlægges til onsdag de
n 30. januar 2019 i Ringsted Ligningsområde og tírsd
ag den 5. februar 2019 i Sorø Ligningsområde.
 
Budgetsamrådsmøder besluttes på næste Provstiudv
algsmøde.  

19 - Underskrifter

Således vedtaget oplæst:
 
Underskrifter
 
 
 

Mødet afsluttet kl. 16.10 



Lars Poulsen
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
---
 
 
 
Dorte Nørgaard
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
----
 
 
 
Flemming Greve
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
-----
 
 
 
Henrik Vester
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
------
 
 
 
Inger Glerup
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
-------
 
 
 
Knud Birk Iversen
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
---------
 
 



 
Poul Otto Nielsen
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
----------
 
 
 
Janne Meibom
 
 
 
---------------------------------------------------------------------
------------
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