Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
PU møde 19. januar 2016. Kl. 14.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Anlægsbevillinger 2015 Tersløse-SkellebjergNiløse
Sag: Anlægsbevillinger 2015 TersløseSkellebjerg-Niløse (2019) - Tersløse Sogn

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

Anlægsbevillinger 2015 Tersløse-SkellebjergNiløse
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
fremsender 7. januar 2015 vedlagte skrivelse
vedrørende anlægsbevillinger 2015.
Menighedsrådet har 2 anlæg med stor
uoverensstemmelse med bevilget og forbrugte
midler.

Provstiudvalget besluttede, at fremover orienterer
menighedsråd om overskud/uforbrugte midler fra
anlægsarbejder.
Beløbet på de 56.848 kr. indgår i kommende års
budgetlægning.
Differencen på de -7.243 kr. godkendt.

Niløse Præstegård nyt gasfyr bevilget 150.000
kr. forbrugt 93.152 kr.
= en difference på +56.848 kr.
Niløse Kirke ny låge, bevilget 21.000 kr.
forbrugt 31.460,75 kr.
= en difference på -10.460,75 kr.
Øvrige anlæg stemmer næsten overens, jf. det
vedlagte anlægsskema.
Hele differencen - gasfyr undtaget - udgør
-7.243 kr.
Da der ikke må anvendes driftsmidler til
anlægsbevilling, spørger menighedsrådet om
differencer må tages/tilføres driften.
Vedrørende differencen på de 56.848 kr. til
gasfyret, er menighedsrådet klar over, at den
store bevilling ikke er i orden. Menighedsrådet
vil derfor tilbyde, at overskuddet tilbageføres til
Provstiets kasse, eller fragår driftsbudgettet for
2017.

3

Ørslev Kirkehus - udbetalt fra 5 % puljen
18.12.15
Sag: Ørslev - Kirkehus (1310) - Ørslev Sogn
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Godkendt.
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Mødepunkt

Beslutning

Ørslev Kirkehus - udbetalt fra 5 % puljen
18.12.15
Vi har den 18. december 2015 overført det
sidste beløb fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Ørslev Menighedsråd vedrørende Ørslev
Kirkehus.
Det sidste beløb er lydende på 62.377.00 kr.
Herfra har menighedsrådet fratrukket den
modtagne moms på 19.312,88 kr. - et beløb
som foreligger i de frie midler. I alt udbetalt fra
5 % puljen 43.064,12 kr.
Der vedlægges:
Opgørelse over i alt forbrug 2.214.740,57 kr.
inkl. moms
Momsafløftning/-regulering vedrørende Ørslev
Kirkehus

4

DagsordenRingsted2016
Sag: Langtidsplanlægningsmøde Ringsted
Ligningsområde 2016 (2004)

Drøftet og tilrettelagt.

DagsordenRingsted2016
Drøftelse af Langtidsplanlægsmøderne.
Vedlagt dagsorden - forslag/emner.
5

Kirkekasser - kasseeftersyn 2015 revisionsprotokollater
Sag: Kirkekasser - kasseeftersyn 2015 revisionsprotokollater (2021)

Protokollaterne gennemgået.
Behandles fremover, når menighedsrådene har
behandlet protokollatet.

Kirkekasser - kasseeftersyn 2015 revisionsprotokollater
Vedlagt revisionsprotokollater - 26 vedrørende kasseeftersyn 2015 for kirkekasser.
6

Revisionsprotokollat 17.12.15
Sag: PUK-kassen (1160)

På budgetsamrådsmøderne orienteres
menighedsrådene omkring samarbejde.

Revisionsprotokollat 17.12.15
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Beierholm fremsender vedlagte
Revisionsprotokollat af 17.12.15 vedrørende
revision i årets løb.
7

Årsregnskab 2014
Sag: PUK-kassen (1160)
Årsregnskab 2014

Referat,19-01-2016

Ringsted-Sorø Provstiudvalg er vidende om, at
reservepuljen i begge Provstiets Ligningsområder
overstiger 5 % af et års ligning til kirkekasserne.
I den anledning kan Provstiudvalget oplyse, at vi
hverken har til hensigt at puge penge sammen eller
Side: 2

Mødepunkt
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 22. december 2015, at de har
modtaget Provstiudvalgets skrivelse af 18.
december 2015, hvoraf det fremgår, at
Provstiudvalget har taget Stiftsøvrighedens
bemærkninger til regnskab 2014 til efterretning.
Endvidere havde stiftet bedt Provstiudvalget
oplyse, hvordan 5 % puljen vil blive nedbragt
til det tilladte. Stiftet mangler Provstiudvalgets
svar her på.

Beslutning
afholde unødvendige udgifter for at bringe puljen
ned.
I indeværende og kommende års budgetter holder
Provstiudvalget igen med hensættelser i
reservepuljen ved dels at nedsætte den kirkelige
ligning (Ringsted) og indbetale ekstraordinære
afdrag på lån (Sorø)
I øvrigt er Provstiets menighedsråd (repræsenteret
ved det årlige budgetsamråd) og Provstiudvalget
enige i det hensigtsmæssige ved en reservepulje af
en vis størrelse, fordi denne gør det muligt med
kort varsel at skaffe finansiering til gode ideer for
a) nedbringelse af energiforbruget, b) sikring af
bygninger i forhold til klimaændringer, c)
forbedring af arbejdsmiljøet for både kirkens
ansatte og håndværkere, d) udvikling af nye
kirkelige aktiviteter.
Vi er enige om, at Provstiets reservepulje er et langt
bedre redskab til økonomistyring i Provstiet end
opsparings-puljer i kirkekasserne.

8

Diakonalt hjørne

Dorte Nørgaard orienterede om, at der til
julefrokosten 2. pinsedag i Sognehuset var 18
deltagere.

9

Diverse sager til afgørelse

Intet.
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Orientering
10

Fjenneslev Kirke - opsætning af balustre
Sag: Fjenneslev kirke - pulpitur (1967) Fjenneslev Sogn

Taget til efterretning.

Fjenneslev Kirke - opsætning af balustre
Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte
skrivelse af 21. december 2015, at der opsættes
balustre mellem de eksisterende søjler for at
sikre mod nedstyrtning fra pulpituret i
Fjenneslev Kirke.
11

Fjenneslev Kirke - afledning af vand
omkring kirken
Sag: Fjenneslev Kirke - udskiftning af
omfangsdræn (1354) - Fjenneslev Sogn

Taget til efterretning.

Fjenneslev Kirke - afledning af vand omkring
kirken
Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte
skrivelse af 5. januar 2016, at de kan godkende
det reviderede forslag til afledning af vand
omkring Fjenneslev Kirke.
12

Ringsted - udbetaling af salgskapital til mur
Sag: Ringsted Kirkegård - kirkegårdsmur
(1789) - Ringsted Sogn

Taget til efterretning.

Ringsted - udbetaling af salgskapital til mur
Roskilde Stiftkontor meddeler i skrivelse af 22.
december 2015. at Stiftsrådet kan godkende, at
salgskapitalen på de 667.705,18 kr., der er
indbetalt fra salget af præsteboligen
Graversensvej 8, 4100 Ringsted kan anvendes
til reparation af kirkegårdsmuren.
13

Ruds Vedby - reparation af kirkegårdsmur
Sag: Ruds Vedby - Kirkegårdsmur (1929) Ruds Vedby Sogn

Taget til efterretning.

Ruds Vedby - reparation af kirkegårdsmur
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
21. december 2015, at de med Provstiudvalgets
skrivelse af 18. december 2015 har modtaget
Ruds Vedby Menighedsråds ansøgning af 17.
november 2015 vedrørende reparation af
kirkegårdsmuren.
Som led i sagsbehandlingen har stiftet
fremsendt sagen til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten, kgl. bygningsinspektør
og Nationalmuseet.
Ruds Vedby - reparation af kirkegårdsmur
Roskilde Stiftskontor fremsender 13. januar
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Orientering
2016 vedlagte skrivelse med
konsulentudtalelser, idet der anmodes om
yderligere oplysninger/skitseprojekt.
14

Regninger til betaling
Sag: Stenmagle kirke - indvendig kalkning
(1862) - Stenmagle Sogn

Taget til efterretning.

Regninger til betaling
Vi har den 14. december 2015 udbetalt
65.930,94 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
Stenmagle Menighedsråd vedrørende
Stenmagle Kirke.
15

Udbetalt fra 5 % pulje
Sag: Stenmagle Kirke - varmeanlæg (1658) Stenmagle Sogn

Taget til efterretning.

Udbetalt fra 5 % pulje
Vi har den 4. januar 2016 udbetalt 274.827,54
kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Stenmagle
Menighedsråd vedrørende Stenmagle Kirke.
16

Ringsted-Sorø Provsti - kvartalsrapport for
3. kvt.
Sag: PUK-kassen (1160)

Taget til efterretning.

Ringsted-Sorø Provsti - kvartalsrapport for 3.
kvt.
Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af
21. december 2015, at Stiftsøvrigheden har
gennemgået provstiudvalgskassens
kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 og tager
kvartalsrapporten og Provstiudvalgets
bemærkninger hertil til efterretning.
17

Eventuelt

18

Underskrifter

Drøftet forsendelse af dagsorden/bilag til
provstiudvalgsmedlemmerne.

Således vedtaget oplæst:
Underskrifter:

Lars Poulsen

Inger Glerup
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Dorte Nørgaard

Poul Otto Nielsen

Knud Birk Iversen

Hanne Jørgensen

Flemming Greve

Marianne Agerholm

Mødet afsluttet kl. 16.20
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