
Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg

PU møde 16. januar 2018. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Indkommet et nyt punkt - sat som punkt 20.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagorden Godkendt.

2 Fremsendelse af regninger til 5 % puljen
Sag: Lynge Menighedsråd - fremsendelse af
regninger til 5 % puljen (2433) - Lynge Sogn

Fremsendelse af regninger til 5 % puljen
Lynge Menighedsråd fremsender vedlagte
regninger på i alt 75.076,54 kr. (formentligt til
5 % puljen).

Provstikontoret kan oplyse, at regningen på de
15.076,64 kr. formentlig hører til med
ansøgningen af 30. december 2017, jf. næste
punkt på dagsordenen. .

Godkendt 60.000 kr.

3 Lynge Kirkegård - renovering af
kirkegårdsmur - 5 % puljen
Sag: Lynge Kirkegård - ansøgning om
merbevilling til kirkegårdsmur (2426) - Lynge
Sogn

Lynge Kirkegård - renovering af kirkegårdsmur
- 5 % puljen
Med henvisning til tidligere ansøgning af 19.
november 2017 fremsender Lynge
Menighedsråd ansøgning til Provstiudvalgets 5
% pulje på 40.792,27 kr. til renovering af
kirkegårdsmur.

Provstikontoret kan oplyse om, at der kan
afløftes moms af beløbet.

Godkendt – beløbet kan afholdes af
kassebeholdningen. Hvis menighedsrådet sidst på
året kommer i likviditetsproblemer, kan der
ansøges på ny.

4 Aftale om betaling af elforbrug i Munke
Bjergby Præstegård
Sag: Sognepræst Kirsten Jeanette Fogsgaard
(1168) - Munke Bjergby Sogn

Aftale om betaling af elforbrug i Munke
Bjergby Præstegård

Godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

Munke Bjergby Menighedsråd fremsender
vedlagte aftale om betaling af elforbrug i
Munke Bjergby Præstegård til Provstiudvalgets
godkendelse.

5 Niløse Præstegård - 2 tilbud - tegning
Sag: Niløse Præstegård - avlsbygning (2428) -
Niløse Sogn

Niløse Præstegård - 2 tilbud - tegning
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
fremsender vedlagte 2 tilbud + tegning
vedrørende Niløse Præstegård – avlsbygning
m.m.

Provstikontoret henviser til
Provstiudvalgsmøde den 7. december 2017
punkt 10.

Provstiudvalgsmedlem Flemming Greve og
medlem af Tersløse-Skellebjerg-Niløse
Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og forlod
mødet under dette punkt.

Godkendt betinget af Sorø Kommunes godkendelse
for nedrivning.

6 Fældning af  2 kastanjetræer
Sag: Nordrup Kirkegård - fældning af
kastanjetræer (2436) - Nordrupøster Sogn

Fældning af  2 kastanjetræer
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
anmoder i vedlagte skrivelse sendt med mail af
4. januar 2018 om fældning af 2 kastanjetræer
på Nordrup Kirkegård.

Der vedlægges kort.

Sagen er 4. januar 2018 sendt til udtalelse hos
kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted.

Afventer kirkegårdskonsulentens udtalelse.

7 Træplantning
Sag: Pedersborg Kirkegård -
genplantningsplan - 3 slanke lindetræer
(2444) - Pedersborg Sogn

Træplantning
Pedersborg Menighedsråd fremsender
genplantningsplan for de 3 fældede asketræer,
jf. vedlagte mail af 10. januar 2018.

Der vedlægges:
Billede og kortskitse.

Provstiudvalgsmedlem Lars Poulsen og medlem af
Pedersborg Menighedsråd erklærede sig for inhabil,
og forlod mødet under dette punkt.

Godkendt.

8 Klokketårnets tag - Sct. Bendts kirke -
ansøgning 5 % puljen
Sag: Sct. Bendts Kirke - klokketårnets tag
(2441) - Ringsted Sogn

Provstiudvalgsmedlem Janne Meibom samt
provstiudvalgsmedlem Knud Birk Iversen og begge
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabile, og forlod mødet under dette punkt.
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Mødepunkt Beslutning

Klokketårnets tag - Sct. Bendts kirke -
ansøgning 5 % puljen
Ringsted Menighedsråd fremsender vedlagte
ansøgning af 8. januar 2018 vedrørende
klokketårnets tag på Sct. Bendts Kirke.

Menighedsrådets vurdering af arbejderne iflg.
ansøgningen beløber sig til ca. 100.000 kr., som
der ansøges om fra Provstiudvalgets 5 % pulje.

Godkendt regning op til 100.000 kr.

Provstiudvalget afventer projektundersøgelsen.

9 Sct. Bendts kirke - nyt orgel i korsarmen
Sag: Sct. Bendts  Kirke - nyt orgel i korsarmen
(2442) - Ringsted Sogn

Sct. Bendts kirke - nyt orgel i korsarmen
Ringsted Menighedsråd fremsender med mail
af 8. januar 2018 vedlagte skrivelse af 5. januar
2018 vedrørende nyt orgel i korsarmen i Sct.
Bendts Kirke.

Menighedsrådet oplyser, at finansieringen vil
blive søgt via fondsmidler – pris ca. 5 mil. kr.

Taget til efterretning.

10 Fjenneslev Kirke - anmodning om indvendig
kalkning ultimo 2018
Sag: Fjenneslev Kirke - indvendig kalkning
(2438) - Fjenneslev Sogn

Fjenneslev Kirke - anmodning om indvendig
kalkning ultimo 2018
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd anmoder i
vedlagte skrivelse af 1. november 2017
(modtaget med mail af 8. januar 2018) om at
komme i betragtning ultimo 2018 til indvendig
kalkning af Fjenneslev Kirke.

Billeder fra kirken kan ses på mødet.

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

Indarbejdes i kalkpuljens turnusordning.

11 Graverfaciliteter - 2 tilbud
Sag: Graverhuset - ombygning (2252) -
Slaglille Sogn

Graverfaciliteter - 2 tilbud
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
8. januar 2018 2 tilbud på projekt
graverfaciliteter i Slaglille, jf. vedlagte

Projektomkostninger ca. 2 mil. kr. inkl. moms -
før momsafløftning.

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

Et udarbejdet projekt fremsendes til
Provstiudvalget – efterfølgende ses på finansiering.
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Mødepunkt Beslutning

Menighedsrådet har 500.000 kr. stående som
bevilliget til formålet – mangler således ca. 1,5
mil. kr.

Menighedsrådet foreslår, at anvende midler fra
sognehusprojektet i Fjenneslev, da
menighedsrådet mener, at graverfaciliteterne
har højere prioritet, men menighedsrådet så
gerne penge til begge projekter.

12 Ansøgning 5% pulje
Sag: Advokatudgifter - ansøgning 5% pulje
(2443) - Stenlille Sogn

Ansøgning 5% pulje
Stenlille Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 10. januar 2018 om midler 50.000
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til afholdte
advokatudgifter i forbindelse med retssag
vedrørende Mejerivej 8, Stenmagle, 4295
Stenlille.

Godkendt.

13 Henrik Vester - generel vejledning for
ansøgninger fra 5 % puljen
Sag: Henrik Vester - generel vejledning for
ansøgninger fra 5 % puljen (2432)

Henrik Vester - generel vejledning for
ansøgninger fra 5 % puljen
Til drøftelse

Vedlagt vejledning

Provstiudvalgsmedlem Henrik Vester udarbejder en
ny vejledning.

14 DagsordenSorø2018
Sag: Langtidsplanlægningsmøde i Sorø
Ligningsområde 2018 (2439)

DagsordenSorø2018
Forslag til dagorden.

Tilrettet.

15 [Sag:17/153] - [Dok.nr.:130105/17] Svar til
Ringsted-Sorø Provsti vedr. vedtægt for
samarbejde om kalkning af kirker
Sag: Kirkekalkninger (2108)

[Sag:17/153] - [Dok.nr.:130105/17] Svar til
Ringsted-Sorø Provsti vedr. vedtægt for
samarbejde om kalkning af kirker
Kirkeministeriet fremsender 4. december 2017
vedlagte godkendelse af vedtægt for
kirkekalkningssamarbejdet.

Godkendt.
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Provstikontoret skal gøre opmærksom på
følgende i skrivelsen:

At det lovpligtige tilsyn i relation til de
opgaver, der flyttes til provstiudvalget, af
habilitetsmæssige årsager flyttes til et andet
provstiudvalg.

Provst Mette Magnusson og Provstiudvalget i
Stege-Vordingborg Provsti har efterfølgende
givet tilsagn på opgaven.

Kirkeministeriets forsøgsramme 5 – deltage i
evalueringen.

16 Ringsted-Sorø Provsti uretmæssige
hævninger på konto i Danske Bank,
Ringsted Afdeling
Sag: PUK-kassen (1160)

Ringsted-Sorø Provsti uretmæssige hævninger
på konto i Danske Bank, Ringsted Afdeling
Provstikontoret fremsender sagens bilag, jf.
vedlagte.

Taget til efterretning.

Provstiudvalget afventer Stiftets redegørelse.

17 Revisionsprotokol vedrørende revision
udført i årets løb 2017
Sag: PUK-kassen (1160)

Revisionsprotokol vedrørende revision udført i
årets løb 2017
Provstikontoret fremsender vedlagte
revisionsprokol fra BDO fra kasseeftersyn 29.
november 2017 vedrørende
provstiudvalgskassen.

Provstikontoret udleverede på mødet
Kirkeministeriets regnskabsinstruks pkt. 2.1.
med fokus på sidste afsnit.

Godkendt.

18 BDO revisionsprotokol  kasseeftersyn udført
i årets løb 2017
Sag: BDO (2434)

BDO revisionsprotokol  kasseeftersyn udført i
årets løb 2017
Provstikontoret fremsender vedlagt
revisionsprotokoller fra BDO vedrørende
revision udført i årets løb 2017 for
menighedsrådets kirkekasser.

Godkendt.

19 Diakonalt hjørne Intet.

Referat,16-01-2018 Side: 5



Mødepunkt Beslutning

20 Ansøgning om igangsætningstilladelse
Sag: Sognegården - renovering (2445) -
Ringsted Sogn

Ansøgning om igangsætningstilladelse
Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 11. januar 2018 om igangsætning af
udarbejdelse af projektforslag for renovering af
Sognegården.

Provstiudvalgsmedlem Janne Meibom samt
provstiudvalgsmedlem Knud Birk Iversen og begge
medlem af Ringsted Menighedsråd erklærede sig
for inhabile, og forlod mødet under dette punkt.

Provstiudvalget  godkender, at der anvendes
200.000 kr. af opsparede midler til udarbejdelse af
projektforslag.

Provstiudvalget anmoder om en projektoversigt
etapeopdelt.
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Orientering

21 Bekræftelse på kasseeftersyn udført af BDO
Sag: BDO (2434)

Bekræftelse på kasseeftersyn udført af BDO
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
bekræfter i vedlagte mail af 20. december 2017,
at der er foretaget kasseeftersyn for 2017 for
samtlige kasser i Provstiet.

Taget til efterretning.

22 Klostermarkskirkens tag aconto begæring
Sag: Klostermarkskirken -  tag (2229) -
Ringsted Sogn

Klostermarkskirkens tag aconto begæring
Vi har den 11. december 2017 overført á conto-
beløb 128.367,19 kr. fra Provstiudvalgets 5 %
pulje til Ringsted Menighedsråd vedrørende
afværgeforanstaltningerne på
Klostermarkskirkens tag.

Taget til efterretning.

23 Klostermarkskirken - renovering af lys og
ventilationsanlæg
Sag: Klostermarkskirken - renovering lys og
ventilationsanlæg - ansøgning om midler fra
5% puljen (2322) - Ringsted Sogn

Klostermarkskirken - renovering af lys og
ventilationsanlæg
Vi har den 12. december 2017 overført
323.947,25 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Ringsted Menighedsråd vedrørende
Klostermarkskirken – renovering lys og
ventilationsanlæg.

Beløbet er godkendt på Provstiudvalgsmøde
den 22. august 2017.

Taget til efterretning.

24 153977-17_v1_Brev vedr. honorering af
menighedsrådsmedlemmer ifm. deltagelse i
forsøg under FR 7b.
Sag: Bestyrelsesmodellen med arbejdende
udvalg (2417) - Pedersborg Sogn

153977-17_v1_Brev vedr. honorering af
menighedsrådsmedlemmer ifm. deltagelse i
forsøg under FR 7b.
Vedlagt Kirkeministeriets skrivelse af 18.
december 2017 vedrørende honorering af
menighedsrådsmedlemmer i forbindelse med
deltagelse i forsøg under forsøgsramme 7.
vedrørende ny organisering af menighedsrådets
arbejde – fra roller til ansvar og opgaver, model
b. ”Bestyrelsesmodellen med arbejdende

Taget til efterretning.
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udvalg”.

25 Eventuelt Provstiudvalgsmedlem Knud Birk Iversen og
medlem af Ringsted Menighedsråd orienterede om,
at de stadig mangler afklaring på momsen.

26 Underskrifter

Således vedtaget oplæst:

Underskrifter

Lars Poulsen

Dorte Nørgaard

Flemming Greve

Henrik Vester

Inger Glerup

Knud Birk Iversen

Poul Otto Nielsen

Janne Maibom

Mødet afsluttet kl. 16.40
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