Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
Budgetmøde
PU møde 25. august 2015. Kl. 9.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Indkommet 5 nye sager - 4 indsat under åbent møde punkt 13,14,15 og 16.
1 sag indsat under lukket møde punkt 18 (køb og salg af fast ejendom)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Kirkegårdsmuren i Ringsted
Sag: Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmur
(1789) - Ringsted Sogn

Knud Iversen provstiudvalgsmedlem og medlem af
Ringsted Menigheddsråd erklærede sig for inhabil,
og forlod mødet under dette punkt.
Arbejdet på kirkegårdsmuren godkendt.

Kirkegårdsmuren i Ringsted
Ringsted Menighedsråd meddeler i vedlagte
skrivelse af 13. august 2015, at der har været
afholdt licitation på renovering af
kirkegårdmuren.

Finansiering afventer møde med menighedsrådet
den 28. august 2015

Menighedsrådet har indhentet 3 tilbud på
arbejdet.
Den tilbudssum (billigste) som menighedsrådet
ønsker at anvende beløber sig til 1.047.006,25
kr. inkl. moms.
Der er udarbejdet budget for arbejdets udførelse
i 2015, 2016 og afsluttende i 2017.
Menighedsrådet vil gerne kunne igangsætte
arbejdet i september 2015, da en udsættelse af
arbejdet kan føre til nye og flere skader.
Menighedsrådet har ikke mulighed for at indgå
kontraktlige forhold før finansieringen er på
plads - herunder Provstiets bidrag til sagen.
Ud over projekt kirkegårdsmur meddeler
menighedsrådet, at der vil være væsentlige
omkostninger til genopretningen af det
eksisterende lapidarium. Landskabsarkitektens
forslag forventes at kunne fremsendes i denne
måned.
3

Ansøgning om brug af anlægsmidler
Sag: Ansøgning om brug af anlægsmidler
(understrygning kirken) (1891) - Tersløse
Sogn

Referat,25-08-2015

Flemming Greve provstiudvalgsmedlem og
medlem af Tersløse-Skellebjerg-Niløse
Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og forlod
mødet under dette punkt.
Godkendt at hele anlægsbeløbet på de 50.000 kr.
Side: 1

Mødepunkt
Ansøgning om brug af anlægsmidler
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
anmoder i vedlagte mail af 6. august 2015 om
tilladelse til at anvende anlægsmidler, som er
bevilget til understrygning af kirken.

Beslutning
kan overføres til drift.

Anlægsmidlerne ønskes overført til drift til
regning på 26.462,50 kr. som er anvendt til
murbier i Sognegården.
Der vedlægges regningerne.
Provstikontoret kan oplyse, at der anlæg til
understrygning i kirken er beviljet 50.000 kr. i
budget 2015.
På grund af forsikringssag er beløbet ikke
anvendt.

4

Tillæg til forpagtningskontrakt VetterslevHøm
Sag: Forpagtningsaftale (1650) - Vetterslev
Sogn

Godkendt.

Tillæg til forpagtningskontrakt Vetterslev-Høm
Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 15.
august 2015 vedlagte tillæg til
forpagtningskontrakt, jf. Provstiudvalgets
beslutning af 25. juni 2015.
5

Bemærkninger til kvartalsrapport 1. kvartal
Sag: PUK-kassen (1160)

Provstikontorets bemærkning godkendt til
fremsendelse til stiftet.

Bemærkninger til kvartalsrapport 1. kvartal
Roskilde Stiftskontor anmoder i vedlagte
skrivelse af 1. juli 2015 om Provstiudvalgets
bemærkninger til den lave forbrugsprocent på
administration og fællesudgifter.
Provstikontoret kan oplyse, at den største
budgetpost her er til stiftsbidraget på 313.185
kr.
Dette stiftsbidrag er først opkrævet i juli med 2
kvartaller. Opkrævet henholdvis den 2. juli med
78.296,25 kr. og den 3. juli med 78.296,25 kr.
Dette giver i en rapport pr. 31. juli 2015 et
forbrug på 51,91 %, jf. vedlagte.

6

Kvartalsrapport 2. kvt.
Sag: PUK-kassen (1160)

Referat,25-08-2015

Godkendt.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Kvartalsrapport 2. kvt.
Provstikontoret fremsender vedlagte
kvartalsrapport for PUK-kassen for 2. kvt.
Provstikontoret har ingen bemærkninger til
rapporten, jf. ovenstående punkt.
7

PUK-kassen - kirkekalkninger m.m. - pulje
Sag: PUK-kassen (1160)

Pulje godkendt med:
300.000 kr. i Ringsted Ligningsområde og
500.000 kr. i Sorø Ligningsområde

PUK-kassen - kirkekalkninger m.m. - pulje
Provstiudvalgets stillingtagen til afsættelse af
pulje til kirkekalkninger i budget 2016.
8

Budget 2016 - Ringsted Ligningsområde
Sag: Budget 2016 - Ringsted Ligningsområde
(1832)

Budgetterne gennemgået til forelæggelse på
Budsamrådsmødet.

Budget 2016 - Ringsted Ligningsområde
Vedlagt fremsendes materiale til budget 2016.
9

Budget 2016 - Sorø Ligningsområde
Sag: Budget 2016 - Sorø Ligningsområde
(1833)

Budgetterne gennemgået til forelæggelse på
Budsamrådsmødet.

Budget 2016 - Sorø Ligningsområde
Vedlagt fremsendes materiale til budget 2016.
10

BUDGETSAMRÅDSMØDE FOR
Ringstedbud16
Sag: Budget 2016 - Ringsted Ligningsområde
(1832)

Dagsorden tilrettet.

BUDGETSAMRÅDSMØDE FOR
Ringstedbud16
Vedlagt fremsendes forslag til dagsorden til
Budgetsamrådsmødet den 3. september 2015.
11

BUDGETSAMRÅDSMØDE FOR
Sorøbud16
Sag: Budget 2016 - Sorø Ligningsområde
(1833)

Dagsorden tilrettet.

BUDGETSAMRÅDSMØDE FOR Sorøbud16
Vedlagt fremsendes forslag til dagsorden til
Budgetsamrådsmødet den 1. september 2015.
12

Diakonalt hjørne
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Knud Iversen fortalte om samarbejdet i Ringsted
med de nye fremmede.
Side: 3

Mødepunkt

13

Synsrapport for Fjenneslev kirke 2015
Sag: Fjenneslev Kirke - synsudsrapporter
(1544) - Fjenneslev Sogn

Beslutning

Provstiudvalget har noteret sig at rapportlisten er
meget lang.
Menighedsrådet høres om eventuel manglende
beløb til drift.

Synsrapport for Fjenneslev kirke 2015
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Fjenneslev Kirke og
Kirkegård.
14

Kirkeskov
Sag: Skovrejsning (1264) - Nordrupøster Sogn

Skovrejsning godkendt. Provsten kontakter
kirkeværge Johannes Hansen.

Kirkeskov
Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd
ansøger i vedlagte skrivelse af 20. august 2015
om tilladelse til etablering af kirkeskov på
præstegårdsjorden beliggende øst for
kirkegården.
Der vedlægges beskrivelse og budget.
15

Synsrapport Slaglille Kirke 2015
Sag: Slaglille Kirke - synsrapporter (1798) Slaglille Sogn
Synsrapport Slaglille Kirke 2015
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
vedlagte synsrapport for Slaglille Kirke og
Kirkegård.

16

Manglende pensionsindbetaling
Sag: Manglende pensionsindbetaling (1894) Slaglille Sogn

Dorte Nørgaard provstiudvalgsmedlem og medlem
af Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd erklærede sig
for inhabil, og forlod mødet under dette punkt.
Godkendt. Arbejderne kan afholdes, når der er
økonomisk dækning.

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

Manglende pensionsindbetaling
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd anmoder i
vedlagte mail af 20. august 2015 om 50.437,94
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til manglende
pensionsindbetaling.
17

Tilladelse til køb af ca 411m2 af matr. 54a,
Næstvedvej 288
På lukket dagsorden

18

Benløse Kirke - køb af gadejord
På lukket dagsorden
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Side: 4

Orientering
19

Notat fra møde på kirkegården 30. juni 2015
Sag: Bjernede Kirke - kirkegårdsmur fældning af træer (1796) - Bjernede Sogn

Taget til efterretning.

Notat fra møde på kirkegården 30. juni 2015
Vedlagt Nationalmuseets notat fra møde på
Bjernede kirkegård den 30. juni 2015.
20

Bromme - nyt varmeanlæg
Sag: Bromme Kirke - nyt varmeanlæg (1452) Bromme Sogn

Taget til efterretning

Bromme - nyt varmeanlæg
Roskilde Stiftskontor fremsender 9. juli 2015
vedlagte bemærkninger til nyt varmeanlæg i
Bromme Kirke.
Beslutning Bromme Menighedsråd
Vedlagt Bromme Menighedsråds
bemærkninger til stiftet af 15. juli 2015.
21

Driftsudgifter - kirkegård
Sag: Driftsudgifter - kirkegård (1883) Ringsted Sogn

Taget til efterretning

Driftsudgifter - kirkegård
Ringsted Menighedsråd fremsender 23. juli
2015 vedlagt:
Malerarbejde på Ringsted Kirkegård.
Etablering af ventilationsanlæg i
kapelbygningen på kirkegården.
Etablering af udsugning i maskinhal på
kirkegården.
22

Slaglille Kirke - ændring af alterparti mm
Sag: Ændring af alterparti i Slaglille Kirke
(1564) - Slaglille Sogn

Taget til efterretning

Slaglille Kirke - ændring af alterparti mm
Roskilde Stiftskontor fremsender 14. juli 2015
vedlagte skrivelse vedrørende ændring af
alterparti m.m.
Slaglille kirkes alterparti
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
24. juli 2015 bemærkninger til stiftets skrivelse
af 14. juli 2015 vedrørende alterbillede og
ramme i Slaglille Kirke.
23

Stenmagle Kirke - udskiftning af
varmeanlæg
Sag: Stenmagle Kirke - varmeanlæg (1658) -
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Taget til efterretning

Side: 5

Orientering
Stenmagle Sogn
Stenmagle Kirke - udskiftning af varmeanlæg
Stenmagle Menighedsråd har med skrivelse af
26. juni 2015 fremsendt projekt til udskiftning
af varmeanlæg i Stenmagle Kirke.
Vi har den 30. juni 2015 fremsendt sagen til de
kirkelige myndigheders godkendelse.
Der vedlægges menighedsrådets skrivelser af
26. juni 2015 til Provstiudvalget og Stiftet.
Budget efter afholdt licitation.
Øvrigt bilagsmateriale kan ses på mødet.
Stenmagle Kirke - udskiftning af varmeanlæg
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 1. juli 2015, at de som led i
sagsbehandlingen har sendt sagen til udtalelse.
24

Eventuelt

25

Underskrifter

Intet.

Således vedtaget oplæst:
Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup

Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen
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Side: 6

Orientering
Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl. 15.15
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Side: 7

