Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg
PU møde 7. december 2017. Kl. 12.00
Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt og underskrevet.

2

Ny Kirkegårdsvedtægt
Sag: Kirkegårdsvedtægt (2427) - Alsted Sogn

Godkendt.

Ny Kirkegårdsvedtægt
Alsted Menighedsråd fremsender 27. november
2017 vedlagte ny kirkegårdsvedtægt til
godkendelse.
3

Benløse Kirkegård - nyt projekt
Sag: Benløse Kirke - Benløse Kirke ændringer på kirkegården m.m. (1348) Benløse Sogn

Inger Glerup provstiudvalgsmedlem og medlem af
Benløse Menighedsråd og Jette Mørkedal
provstisekretær og regnskabsfører for Benløse
Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og forlod
mødet under dette punkt.

Benløse Kirkegård - nyt projekt
Benløse Menighedsråd anmoder om yderligere
379.500 kr. fra Provstiudvalgets 5 % pulje til
færdiggørelse af Benløse Kirkegård.
(Anlægsprojekt).

Godkendt.

Der vedlægges landskabsarkitekt Birgitte Fink:
Økonomi, efterår 2017 af 6. november 2017.
Provsten er ved provstesynet den 15. november
2017 orienteret om sagen.

4

Benløse - anlæg - frie midler
Sag: Benløse - anlæg - frie midler (2425) Benløse Sogn
Benløse - anlæg - frie midler
Benløse Menighedsråd anmoder i vedlagte
skrivelse af 20. november 2017 om, at
underskud på anlægsprojekter dækkes af
menighedsrådets frie midler.

Inger Glerup provstiudvalgsmedlem og medlem af
Benløse Menighedsråd og Jette Mørkedal
provstisekretær og regnskabsfører for Benløse
Menighedsråd erklærede sig for inhabil, og forlod
mødet under dette punkt.
Godkendt.

Beløb som anmodes overført: 144.574 kr.
Der vedlægges: Styring anlægsaktiviteter 2017.
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Mødepunkt

5

Jystrup Præstegård - aftale om betaling af
elforbrug
Sag: Sognepræst Lars Storm Kristensen
(1172) - Jystrup Sogn

Beslutning

Godkendt.

Jystrup Præstegård - aftale om betaling af
elforbrug
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017
Vedlagt aftale.
6

Lynge Kirkegård - ansøgning om
merbevilling til kirkegårdsmur
Sag: Lynge Kirkegård - ansøgning om
merbevilling til kirkegårdsmur (2426) - Lynge
Sogn

Provstiudvalget anmoder Lynge Menighedsråd om
nøjagtige tal.

Lynge Kirkegård - ansøgning om merbevilling
til kirkegårdsmur
Lynge Menighedsråd ansøger i vedlagte
skrivelse af 19. november 2017 om ekstra
bevilling på 78.028,23 inkl. moms fra
Provstiudvalgets 5 % pulje til renovering af
kirkegårdsmuren.
Der vedlægges:
Referat fra menighedsrådsmøde den 31. oktober
2017
Kirkesyn af 27. september 2017.

7

Skovrejsning ved Nordrup Kirke
Sag: Skovrejsning (1264) - Nordrupøster Sogn

Provstiudvalget tiltræder: "Skovrejsning mulig".

Skovrejsning ved Nordrup Kirke
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017
Roskilde Stift anmoder NordrupøsterFarendløse Menighedsråd og Ringsted-Sorø
Provstiudvalg om en udtalelse til Ringsted
Kommunes skrivelse af 11. oktober 2017,
hvoraf det fremgår, at kommunen ønsker at
ændre på afgrænsningen i kommuneplanen for
”skovrejsning uønsket” til ”skovrejsning mulig”
på et areal ved Nordrup Kirke, jf. vedlagte
fremsendte materiale.
Skovrejsning ved Nordrup Kirke - udtalelse
kgl. bygningsinspektør
Roskilde Stift fremsender vedlagte udtalelse af
13. oktober 2017 fra kgl. bygningsinspektør.
8

Ringsted Kirkegård - helhedsplan

Referat,07-12-2017
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Mødepunkt
Sag: Forslag til ændringer af Ringsted
Kirkegård (2311) - Ringsted Sogn
Ringsted Kirkegård - helhedsplan
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017.
Med henvisning til Provstiets skrivelse af 24.
august 2017 fremsender Ringsted
Menighedsråd 18. oktober 2017 vedlagte mail
vedrørende helhedsplan for Ringsted
Kirkegård.

Beslutning
af Ringsted Menighedsråd og Knud Birk Iversen
provstiudvalgsmedlem og medlem af Ringsted
Menighedsråd erklærede sig for inhabile, og forlod
mødet under dette punkt.
Provstiudvalget kan godkende, at menighedsrådet
indhente tilbud fra landskabsarkitekt, og afventer
plan/projekt.

Menighedsrådet agter at indbyde 2-3
landskabsarkitekter til at byde på opgaven. Når
disse tilbud kendes, agter menighedsrådet at
ansøge Provstiet om dækning af de hermed
forbundne omkostninger.

9

10

Detailprojekt
Sag: Niløse Kirke - indvendig restaurering
m.v. (1318) - Niløse Sogn

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

Detailprojekt
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
fremsender 13. november 2017 arkitekt Peter
Berings endelige detailprojekt vedrørende
Niløse Kirkes hovedistandsættelse, jf. vedlagte.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om et
detailprojekt opdelt i etaper.

Anmodning om ændring af anvendelse af
driftsbeløb
Sag: Niløse Præstegård - avlsbygning (2428) Niløse Sogn

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

Anmodning om ændring af anvendelse af
driftsbeløb
Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd
ansøger i vedlagte skrivelse af 14. november
2017 om, at de i 2017 tildelte midler 365.000
kr. til renovering af avlsbygninger ved Niløse
Præstegård i stedet anvendes til nedrivning af
avlsbygninger.

Provstiudvalget kan udtale, at det er en god
beslutning, og anmoder menighedsrådet om at få
tilsendt det valgte tilbud på arbejdet.

Menighedsrådet ansøger således om, at det
bevilgede beløb overføres fra budgetår 2017 til
budgetår 2018 til brug for nedrivning af den
gamle avlsbygning, reparationsarbejder på den
bestående staldbygning samt opførelse af en
mur på den nedrevne avlsbygnings plads.

11

Regnskabsinstruks 7.12.17
Sag: PUK-kassen (1160)
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Godkendt og underskrevet.
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Mødepunkt

Beslutning

Regnskabsinstruks 7.12.17
Provstikontoret fremsender vedlagte
regnskabsinstruks til godkendelse og
underskrift.
12

Godkendelse af årsregnskab 2016
Sag: PUK-kassen (1160)

Godkendt.

Godkendelse af årsregnskab 2016
Roskilde Stiftskontor fremsender vedlagte
skrivelse af 15. november 2017 vedrørende
godkendelse af årsregnskab 2016 for PUKkassen.
Roskilde Stift anmoder om Provstiudvalgets
kommentarer til, at provstisekretæren fortsat er
regnskabsfører for et af Provstiets
menighedsråd.
Der vedlægges provstens mail af 21. november
2017 - og stiftets tilbagemelding af 28.
november 2017
Endvidere har stiftet noteret sig, at
Provstiudvalget arbejder på at nedbringe 5 %
puljens størrelse.

13

Punkt til provstimøde - fra Henrik Vester
Sag: Internetkommunikation (2381)

Provstiudvalgsmedlem Henrik Vester forelægger
forslag på Langtidsplanlægningsmøderne herunder
pris.

Punkt til provstimøde - fra Henrik Vester
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017.
Provstiudvalgsmedlem Henrik Vester har
anmodet om følgende oplæg:
Dit-soroe/dit-ringsted bringer ikke
informationer om ordinære gudstjenester –
hvad er aftalen
Hvilke grupper vil kirkerne ramme med deres
information, og gør de så det?
Hvordan kan vi ændre kirkernes synlighed og
hvordan fordeler vi opgaven mellem
sogne/provsti/stift.

14

Stiftsrådet - ny strategi - mission/vision
Sag: Stiftsrådet - ny strategi - mission/vision
(2388) - Roskilde Stift

Poul Otto Nielsen provstiudvalgsmedlem og
medlem af Stiftsrådet orienterede.

Stiftsrådet - ny strategi - mission/vision
Referat,07-12-2017
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Mødepunkt

Beslutning

Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017.
Stiftsrådet har på sit møde den 5. september
2017 vedtaget en strategi, som skal sætte
retningen for stiftets arbejde i de kommende år
og som det ny stiftsråd kan arbejde videre med.
Stiftsrådet opfordrer menighedsråd og
provstiudvalg til at sætte en drøftelse af
strategien på dagsordenen.
Strategien vedlagt.

15

Skoletjenesten
Sag: Skoletjenesten (2373)

Medtages til Langtidsplanlægningsmøderne.

Skoletjenesten
På mødet den 2. november 2017 besluttedes
det, at sagen medtages til 7. december 2017.
Der vedlægges modeller for samarbejdet – mail
udsendt af provsten 4. november 2017.
16

Diakonalt hjørne
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Orientering
17

Igangsætningstilladelse
Sag: Klostermarkskirken - P-plads (2384) Ringsted Sogn

Taget til efterretning.

Igangsætningstilladelse
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017.
Ringsted Menighedsråd anmoder i vedlagte
mail af 18. oktober 2017 om
igangsættelsestilladelse på 20 P-pladsen ved
Klostermarkskirken.
Vi svarer menighedsrådet, at da anlægsbeløbet
på de 600.000 kr. er godkendt til formålet i
budget 2016, kan menighedsrådet igangsætte
arbejdet.
Menighedsrådet oplyser, at omkostningerne til
hele projektet beløber sig til 564.300 kr. =
overskud på 35.700 kr.

18

Ruds Vedby - mur udbetalt fra 5 % puljen
Sag: Ruds Vedby - Kirkegårdsmur (1929) Ruds Vedby Sogn

Taget til efterretning.

Ruds Vedby - mur udbetalt fra 5 % puljen
Vi har den 16. november 2017 til Rud Vedby
Menighedsråd udbetalt 99.225,00 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje vedrørende
kirkegårdsmur.
Beløbet er afløftet moms.
Udbetaling fra 5 % puljen er godkendt på
Provstiudvalgsmøde 15. december 2015 og 18.
maj 2017.

19

Ruds Vedby - mur - udbetalt fra 5 % puljen
Sag: Ruds Vedby - Kirkegårdsmur (1929) Ruds Vedby Sogn

Taget til efterretning.

Ruds Vedby - mur - udbetalt fra 5 % puljen
Vi har den 29. november 2017 til Rud Vedby
Menighedsråd udbetalt 136.141,00 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje vedrørende
kirkegårdsmur.
Beløbet er afløftet moms.
Udbetaling fra 5 % puljen er godkendt på
Provstiudvalgsmøde 15. december 2015 og 18.
maj 2017.
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20

Sidste udbetaling på lån 5 % puljen
Sag: Tilskud til ekstraordinært afdrag på
stiftslån - ansøgning til 5 % puljen (2329) Ruds Vedby Sogn

Taget til efterretning.

Sidste udbetaling på lån 5 % puljen
Den endelige opgørelse/afdragsprofil fra stiftet
er modtaget vedrørende Ruds Vedby lån.
Vi har på den baggrund den 15. november 2017
udbetalt det sidste beløb 129.590 kr. fra
Provstiudvalgets 5 % pulje,
Vi har tidligere udbetalt 911.000 kr. – i alt
udbetalt 1.040.590 kr.

21

Frigivelse af salgskapital
Sag: Drænforhold på præstegårdsjorden frigivelse af salgkapital (2418) - Slaglille Sogn

Taget til efterretning.

Frigivelse af salgskapital
Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte
skrivelse af 6. november 2017, at der af
Fjenneslev Sogns indestående salgskapital
udbetales 30.897,88 kr. til dækning af
udgifterne ved forbedring af drænforholdene på
Slaglille Præstegårdsjord.
22

Orientering vedrørende forskelling på kapel
Sag: Slaglille Kirke - kapellet - 5 % puljen
(2333) - Slaglille Sogn

Taget til efterretning.

Orientering vedrørende forskelling på kapel
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd fremsender
vedlagte skrivelse af 29. november 2017 med
orientering om, at arbejdet på reparation af
forskelling på kabel ved Slaglille Kirke på
grund af travlhed hos håndværkerne først vil
blive udført i foråret 2018.
Provstiudvalget har den 22. august 2017
bevilget 35.000 kr. inkl. moms til arbejdet.

23

Budget 2018
Sag: Budget 2018 (2420)

Taget til efterretning.

Budget 2018
Menighedsrådenes budgetter for 2018 er
indlæst i Økonomiportalen og overført til
DATAARKIVET.
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Provstikontoret kan oplyse, at budgettet kun
kan afleveres i Økonomiportalen, hvis den af
Provstiudvalget udmeldte ramme er overholdt.
Provstikontoret har dog gennemgået alle
indlæste budgetter med den udmeldte ramme.
I DATAARKIVET er der ikke en kolonne til
godkendelse af menighedsrådenes endelige
budgetter, idet det ikke er Provstiudvalgets
opgave at godkende menighedsrådenes
budgetter. Menighedsrådene skal blot holde sig
inden for rammerne, som er tildelt af
Provstiudvalget.
Det ændrer dog ikke på, at Provstiudvalget har
en løbende tilsynsforpligtigelse, jf.
bekendtgørelse om provstiudvalgenes og
budgetudvalgenes virksomhed § 6.

24

PUK-kassen - 2. kvartalsrapport - Stift
Sag: PUK-kassen (1160)

Taget til efterretning.

PUK-kassen - 2. kvartalsrapport - Stift
Punktet udsat fra mødet den 2. november 2017.
Roskilde Stiftskontor fremsender vedlagte
skrivelse af 24. oktober 2017 og meddeler, at de
har taget kvartalsrapporten for 2. kvt. til
efterretning.
25

5 % puljen - opgørelse 10. november 2017
Sag: PUK-kassen (1160)

Taget til efterretning.

5 % puljen - opgørelse 10. november 2017
Vedlagt opgørelse af 5 % puljen pr. 10.
november 2017.
26

Eventuelt

Poul Otto Nielsen provstiudvalgsmedlem
orienterede om:
Stiftsrådet holder møde med provstiudvalgene den
3. oktober 2018.
Håndtering af kister – Menighedsrådsforeningen er
i dialog med Arbejdstilsynet.
Provstiudvalget besluttede, at fælles udbud katafalk
tages med til Langtidsplanlægningsmøderne.

27

Underskrifter
Således vedtaget oplæst:
Underskrifter
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Lars Poulsen

Dorte Nørgaard

Flemming Greve

Henrik Vester

Inger Glerup

Knud Birk Iversen

Poul Otto Nielsen

Janne Meibom

Mødet afsluttet kl. 17.00
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