Referat
Næstved Provsti – Møder

PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl.
13:00 til 18:00
Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg
Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær Hansen

Mødepunkt

Referat

1 - Fællesmøde omkring spejdergrunden i Fensmark PU kan godkende, at MR sætter grunden til salg i fri
handel til højest muligt bud efter de regler der er på
Menighedsrådet har bedt om besigtigelse af FDF
området. Reglerne indskrives hermed i referatet:
grunden inden PU træffer endelig afgørelse
om grunden kan sælges til den tilbudte pris.
Fra cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast
ejendom under menighedsrådenes bestyrelse CIR1H
Sager:
nr 9138 af 02/03/2015
Fensmark - Salg af FDF-grunden (2018 - 12580)
Kapitel 2
Fremgangsmåden ved salg
Bilag:
§ 2. Salg af fast ejendom kan kun ske efter beslutning
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B1 af menighedsrådet og med godkendelse af
'Fællesmøde omkring spejdergrunden i Fensmark'
provstiudvalget eller stiftsøvrigheden i
for mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl. 13'
overensstemmelse med de regler, der er fastsat
herom.
§ 3. Salg af fast ejendom skal ske ved brug af en
ejendomsmægler.
§ 4. Inden salg af fast ejendom skal menighedsrådet
indhente vurdering af ejendommen fra mindst to
ejendomsmæglere, således at det sikres, at der ved
salget kan opnås et salgsprovenu, der er så højt som
muligt.
Stk. 2. Menighedsrådet og den ejendomsmægler,
som menighedsrådet vælger, at salget skal ske
gennem, skal inden salget af den faste ejendom
indgå en skriftlig aftale, som fastsætter de
retningslinjer, der skal gælde for salget
(formidlingsaftalen), herunder fastsætte et estimat
for købsprisen (salgsprovenuet).
Stk. 3. Menighedsrådet og køberen skal i
forbindelse med salget indgå en endelig aftale om
køb af den faste ejendom (købsaftalen).
§ 5. Det er en betingelse for menighedsrådets salg,
at provstiudvalget godkender:
1) Den skriftlige aftale, som fastsætter de
retningslinjer, der skal gælde for salget
(formidlingsaftalen), herunder det fastsatte estimat

for købsprisen (salgsprovenuet).
2) Den endelige aftale mellem menighedsrådet og
køberen om salg af fast ejendom (købsaftalen).
§ 6. Salg af fast ejendom skal ske via annoncering
hos den ejendomsmægler, som menighedsrådet
vælger, at salget skal ske gennem, således at
offentligheden får kendskab til, at ejendommen
udbydes til salg, og en bred køberkreds derved får
mulighed for at byde på ejendommen.
Stk. 2. Provstiudvalget kan godkende, at
annoncering af salget hos en ejendomsmægler
undlades, ved salg af fast ejendom til andre
menighedsråd eller til anden offentlig myndighed. §
4, stk. 1, om menighedsrådets indhentelse af
vurdering af ejendommen fra to ejendomsmæglere,
finder anvendelse på disse salg.
§ 7. Hvis der er tale om salg af en fredet
tjenestebolig, er det stiftsøvrigheden, der har de i § 5
og § 6, stk. 2, nævnte godkendelseskompetencer.
2 - Orientering ved provstikonsulent

Provstikonsulenten orienterede kort om de sager
han arbejder på i øjeblikket.
Opmåling af kirkegårde:
Karrebæk har meldt sig som test sogn.

3 - Provstikontor - flytning

Byggesagen:
Tidsplan holder ind til videre. Man bliver færdig
Provstikonsulenten orienterer om byggesagen
inden jul og der rettes til mellem jul og nytår.
Der er opdaget en konstruktionsfejl ved strøer i
Sager:
gulvet. Det er udbedret og dækkes over budget for
Provstikontor Stationsvej 4, Glumsø - Næstved
uforudsete udgifter.
Provsti (2018 - 12588)
Under arbejdet med ventilationsanlæg er der
desværre boret hul i et varmerør (gulvvarme). Det
Bilag:
betyder at man er i gang med at undersøge
Vi har modtaget din opsigelse, Opsigelse lejemål 01- forsikringsforhold.
316 Stationsvej 4, kld. 4171 Glumsø
Der er i kirkegårdsbestyrelsen besluttet, at etablere
et handicaptoilet i kælderen. Prisen er ca. kr. 75.000.
Og merpris på lofter i kælder kr. 45.000 excl. moms.
PU godkender, at Næstved Kirkegårde anvendes
yderligere kr. 120.000 excl. moms af MR frie midler
til anlægsprojektet.
Inventar:
Ramme til inventar, indretning, gardiner m.m. ifm.
indflytning max. kr. 400.000 excl. moms (inkluderet
er tidligere godkendt beløb) kan anvendes af PUK
kassens frie midler.
4 - Referat fra PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 2. udgave

Godkendt.

Referat fra sidste PU møde til godkendelse
Sager:
Sag hørende til mødet: PU møde d. 10. oktober 2018
- lukket møde (2018 - 32715)
Sag hørende til mødet: PU møde d. 10. oktober 2018
(2018 - 28446)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Referat fra PU møde d.
10. oktober 2018 - lukket møde - 1. udgave, Referat
fra PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 - 2. udgave

5 - Orientering fra stift og stiftsråd

Intet nyt.

6 - Referat fra kirkegårdsudvalgsmøde d. 10.
oktober 2018

Kirkegårdsbesøg
Efter nytår aftales kirkegårdsudvalgets besøg på
følgende kirkegårde: Mogenstrup, Toksværd og
Holme Olstrup.

PU orienteres om drøftelserne på mødet.
Graver Annette Olsen fra Tyvelse Pastorat
deltog første gang ved kirkegårdsudvalgsmødet d.
10. oktober 2018.
Sager:
Kirkegårdsudvalg Næstved Provsti (2018 - 33053)

Sikring af gravminder
Der skal udarbejdes en handleplan. Benny fra
Næstved Kirkegård er i gang med at udarbejde en for
Næstved Kirkegårde. Når planen er færdig kan den
evt. sendes ud til provstiets øvrige kirkegårde som
vejledning. PU beder menighedsrådene om at få
udarbejdet en lignende handlingsplan i 2019 og
indstiller til menighedsrådene, at de tager hensyn til
planen i budget 2020.

Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B6
'Referat fra kirkegårdsudvalgsmøde d. 10. oktober
2018' for mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl.
13'
Gartner elever
PU anbefaler, at der ansættes elever og at man
samarbejder med anlægsgartnere om uddannelsen.
Kirkegårdene kan ikke uddanne inden
for brolægger området, derfor er et samarbejde
nødvendigt.

7 - Ansøgning til PU fra Skelby Gunderslev MR vedr I de sager vedrørende kirkegårde, hvor provstiudvalg
træfældning
eller stiftsøvrighed skal godkende forslag fra
menighedsråd, sørger disse myndigheder for at høre
PU anmodes om, at godkende fældning af træ på
kirkegårdskonsulenten. Det gælder f.eks. sager om
kirkegården.
ændring og regulering af kirkegården, fjernelse af
træer og dræning.
Sager:
Skelby - Ansøgning om træfældning af træer på
Derfor skal provstiudvalget bede
Skelby Kirkegård (2018 - 33756)
kirkegårdskonsulenten om en udtalelse inden der
gives tilladelse til at fælde træer på kirkegården. Det
Bilag:
foreslås, at menighedsrådet selv kontakter
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B7 kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted,

'Ansøgning til PU fra Skelby Gunderslev MR vedr
træfældning' for mødet 'PU møde d. 14. november
2018 kl. 13'

landskabsarkitekt m.d.l., Løjesøvej 13, 3670
Veksø, Tlf 4717 0216, E-mail mail@skibsted.eu.
Menighedsrådet kan evt. sende billeder til
konsulenten, hvilket måske kan resultere i en
hurtigere sagsbehandling.

8 - Ansøgning om fældning af et træ

I de sager vedrørende kirkegårde, hvor provstiudvalg
eller stiftsøvrighed skal godkende forslag fra
Provstiudvalget anmodes om at godkende fældning menighedsråd, sørger disse myndigheder for at høre
af træ på kirkegården
kirkegårdskonsulenten. Det gælder f.eks. sager om
ændring og regulering af kirkegården, fjernelse af
Sager:
træer og dræning.
Haldagerlille - Ansøgning om fældning af et træ på
kirkegården (2018 - 34500)
Derfor skal provstiudvalget bede
kirkegårdskonsulenten om en udtalelse inden der
Bilag:
gives tilladelse til at fælde træer på kirkegården. Det
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B8 foreslås, at menighedsrådet selv kontakter
'Ansøgning om fældning af et træ' for mødet 'PU
kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted,
møde d. 14. november 2018 kl. 13'
landskabsarkitekt m.d.l., Løjesøvej 13, 3670
Veksø, Tlf 4717 0216, E-mail mail@skibsted.eu.
Menighedsrådet kan evt. sende billeder til
konsulenten, hvilket måske kan resultere i en
hurtigere sagsbehandling.
9 - Beskæring på kirkegård
Menighedsrådet anmoder PU om, at godkende
beskæring af træer samt om en bevilling af 5%
midlerne til dækning af arbejdet udførelse.
Sager:
Karrebæk - Beskæring på kirkegård (2018 - 33550)

MR beslutter selv om beskæring af træer på
kirkegården.
PU kan godkende, at der fra 5% midlerne bevilges op
til kr. 53.175 excl. moms til beskæring af træer på
kirkegården. Før beløbet kan udbetales skal der
fremsendes dokumentation for udgiften samt bank
reg og konto nr.

Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B9
'Beskæring på kirkegård' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

10 - Ansøgning af 5% midler til præsteboligen,
Skyttevænget 21, Næstved.
Menighedsrådet ansøger Provstiet om bevilling af 5%
midler til udskiftning af fjernvarme-unit og udførelse af
VVS arbejde i præstegården

Sager:
Sankt Peders - Ansøgning af 5% midler udskiftning
fjernvarmeunit - Skyttevænget 21 - Næstved. (2018 34575)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B10

Fra provstiets energipulje bevilges op til kr. 14.000
inkl. moms. Beløbet kan udbetales efter modtagelse
af dokumentation for udgiften samt oplysning om
bang reg og konto nr.

'Ansøgning af 5% midler til præsteboligen,
Skyttevænget 21, Næstved.' for mødet 'PU møde d.
14. november 2018 kl. 13'

11 - Ansøgning om kursus for sognepræst Karen
Marie Bøggild i projektledelse.
Ansøgning om 5% bevilling til dækning af
kursusgebyr.

Der gives mandat til provsten at vurdere og fordele
midler til uddannelse af præster inden for PUK
kassens budget. Der skal være tale om uddannelser
der efterfølgende kan være til gavn for hele
provstiet.

Sager:
Karen Marie Bøggild - Ansøgning om kursus for
sognepræst - projektledelse (2018 - 34407)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B11
'Ansøgning om kursus for sognepræst Karen Marie
Bøggild i projektledelse.' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

12 - Kvislemark m.fl. - godkendelse af projekt
Førslev graverhus

Godkendt i henhold til punkt behandlet på forrige PU
møde d. 10. oktober 2018.

Sager:
Førslev graverbolig - Renovering efter brand (2018 5300)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B12
'Kvislemark m.fl. - godkendelse af projekt Førslev
graverhus' for mødet 'PU møde d. 14. november
2018 kl. 13'

13 - VS: Ansøgning om brug af frie midler til
indvendig prøvekalkning i Fodby Kirke

PU ønsker at afvente resultat af den vandskade der
har været i kirken. Erfaring fra Vallensved Kirke siger,
at der kan gå op til 3 år inden der kan foretages en
reel evaluering.
Der er provstesyn i Fodby Kirke i 2020. PU ønsker, at
bese kirken inden der tages stilling og foreslår, at PU
kommer forbi i løbet af foråret 2019 på
provstiudvalgets årlige rundtur.
I henhold til ovenstående beslutter PU, at der først
skal prøvekalkes på et senere tidspunkt.

14 - VS: Ansøgning om brug af frie midler.

PU godkender, at der anvendes frie midler op til kr.
30.000 inkl. moms til sløjfning af brønd og boring

beliggende på gårdspladsen i sognegården.
Sager:
Fodby - Ansøgning om brug af frie midler til
indvendig prøvekalkning i Fodby Kirke (2018 - 36009)
Fodby - Ansøgning om brug af frie midler til sløjfning
af brønd og boring ved sognegården (2018 - 36013)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B13
'VS Ansøgning om brug af frie midler til indvendig
prøvekalkning i Fodby Kirke' for mødet 'PU møde d.
14. november 2018 kl. 13', Aktdokument, Akt
hørende til dagsordenspunkt B14 'VS Ansøgning om
brug af frie midler.' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

15 - Ansøgning , restaurering af altertavle m.m.

Menighedsrådets ansøgning videresendes sammen
med rapporter fra Nationalmuseet til Roskilde
Stift med provstiudvalgets anbefaling.
I 2016 er bevilget anlægsmidler kr. 150.000 til
Sager:
forundersøgelse med henblik på restaurering. I 2018
Sct. Mortens - altertavle (2018 - 36388)
er der bevilget kr. 100.000 og i 2019 kr. 500.000 til
opsparing. Sammen med bevillingerne anbefaler
Bilag:
provstiudvalget, at menighedsrådet søger
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B15 fondsmidler til finansiering af opgaven.
'Ansøgning , restaurering af altertavle m.m.' for
mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl. 13'

16 - Sct. Mortens - ansøgning 5 pct. midler til
istandsættelse af provstebolig Ostenfeldtsvej 16

Sager:
Sankt Mortens - ansøgning 5 pct. midler til
istandsættelse af provstebolig Ostenfeldtsvej 16
(2018 - 36390)

Anna Kluge forlod mødet under behandling af sagen.
Der blev bevilget 5% midler kr. 117.244,85 inkl.
moms til dækning af udgifterne til tømrer og
malerarbejde. Beløbet overføres til
menighedsrådets bank konto når der modtages
information om bank reg og konto nr.

Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B16 '
Sct. Mortens - ansøgning 5 pct. midler til
istandsættelse af provstebolig Ostenfeldtsvej 16' for
mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl. 13'

17 - Herlufsholm - flytning af frie midler til
sognehusprojekt

Poul Sandberg forlod mødet under behandling af
sagen.
PU godkender, at der af MR frie midler overføres kr.
250.000 til opsparing til inventar til sognegården.

Sager:
Herlufsholm - Flytning af frie midler (2018 - 6477)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B17
'Herlufsholm - flytning af frie midler til
sognehusprojekt' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

18 - Sv: Herlufmagle - Ansøgning 5 % midler til
ekstra lønudgift

Det er dog en forudsætning, at der skal
være mulighed for at dække rest udgift for
udarbejdelse af det foreløbige sognehusprojekt.

Af 5% midlerne bevilges yderligere kr. 80.000 inkl.
moms.

Ved første behandling blev der truffet beslutning på
forkert grundlag. I ansøgningen fra MR er en af
posterne anført som udgift pr. måned. Sagen bedes
genbehandlet.
Sager:
Herlufmagle - Ansøgning 5 % midler til ekstra
lønudgift (2018 - 26726)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B18
'Sv Herlufmagle - Ansøgning 5 % midler til ekstra
lønudgift' for mødet 'PU møde d. 14. november 2018
kl. 13'

19 - Ansøgning om tilskud fra energipuljen eller 5% Af energipuljen bevilges kr. 200.000 til
midler til jordvarmeanlæg - Snesere
jordvarmeanlæg. Beløbet overføres til
menighedsrådets bankkonto når der fremsendes
dokumentation for den samlede udgift, samt oplyses
bank reg og konto nr.
Sager:
Snesere - Ansøgning om tilskud fra energipuljen eller
5% midler til jordvarmeanlæg (2018 - 33484)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B19
'Ansøgning om tilskud fra energipuljen eller 5%
midler til jordvarmeanlæg - Snesere' for mødet 'PU
møde d. 14. november 2018 kl. 13'

20 - Sankt Jørgens - synsudskrift 2018

Sager:
Sankt Jørgens - synsudskrift 2018 (2018 - 35314)
Bilag:

Synsudskrift godkendt.

Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B20
'Sankt Jørgens - synsudskrift 2018' for mødet 'PU
møde d. 14. november 2018 kl. 13'

21 - Genberegning af kirkegårdstakster 2017-2018 - Provstiudvalget godkender, at der fremover er
til PU godkendelse d. 14.11.18
samme timetakst for land- og bykirkegårde pr. time
kr. 318,00 excl. moms.
Ny grandækningstakst med forbrug af max. 9 kg.
normandsgran kr. 289,00 excl. moms godkendt.
Sager:
Begge takster er gældende fra 1. januar 2019.
Genberegning af kirkegårdstakster 2017-2018 (2018 36708)
På baggrund af indleverede beregningsark fra
provstiets kirkegårde, beslutter provstiudvalget at
Bilag:
der ikke, udover den varslede pristalsregulering
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B21 udmeldt af Viborg Stift på 1,1% pr. 1. januar 2019,
'Genberegning af kirkegårdstakster 2017-2018 - til
ændres i provstiets takster.
PU godkendelse d. 14.11.18' for mødet 'PU møde d.
14. november 2018 kl. 13'

22 - Årsregnskaber 2017 Næstved Provsti - til PU
godkendelse

Sager:
Årsregnskab 2017 Næstved Provsti (2018 - 5396)

1.
2.
3.

Everdrup: Årsregnskab 2017 godkendt.

4.

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille: Årsregnskab 2017

Fensmark: Årsregnskab 2017 godkendt.
Fodby: Årsregnskab 2017 godkendes under
forudsætning, at der dokumenteres for gravers
indplacering i løngruppe 2 og
menighedrådet redegør for placering af midler vedr.
legater i årsregnskab 2018.
godkendes under forudsætning, at der i årsregnskab 2018

Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B22
'Årsregnskaber 2017 Næstved Provsti - til PU
godkendelse' for mødet 'PU møde d. 14. november
2018 kl. 13'

korrigeres på anlægsarket og resultatdisponeringen i forhold til
de videreførte anlægsmidler for 2017.

5.

Glumsø-Bavelse-Næsby: Årsregnskab 2017 godkendt
under forudsætning at menighedsrådet
dokumenterer at revisionsprotokollat fra
kasseeftersynet 2017 er uploadet i dataarkivet.

6.

Hammer-Vester Egesborg: Årsregnskab 2017
godkendt.

7.

Herlufmagle: Årsregnskab 2017 godkendt.

8.

Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup: Årsregnskab 2017
godkendes under forudsætning at menighedsrådet
dokumenterer, at provenu fra salg af
forpagtergården i Krummerup, er oplagt i stiftet.

9.

Herlufsholm: Årsregnskab 2017 godkendt.

10.

Holsted: Årsregnskab 2017 godkendt under
forudsætning at menighedsrådet afleverer
forklaringer til revisionsbemærkningerne.
Provstiudvalget kan dog forhåndsgodkende, at
menighedsrådet bogfører donationer på en
anlægsopsparingskonto i regnskabet.

11.

Hyllinge: Årsregnskab 2017 godkendt under den
forudsætning at bemærkning vedr. debitorlisten
bringes i orden inden afslutningen af årsregnskab
2018. Når der foreligger en ny ansættelseskontrakt

sendes kopi af denne til PU som dokumentation.

12.

Karrebæk: Årsregnskab 2017 godkendt. Bemærkning
fra revisor om hævning fra anlægsopsparing til
flisegang er godkendt af PU. Bogføring af bevilling
fra energipuljen er anbefalet af tidligere revisor
Beierholm. Udgiften bogføres i PUK kassen under
anlægsbevilling.

13.

Kvislemark-Fyrendal-Førslev: Årsregnskab 2017
godkendt.

14.

Marvede: Årsregnskab 2017 godkendt under
forudsætning at MR sørger for, at der udarbejdes en
opdateret ansættelsesaftale for graver.

15.

Mogenstrup: Årsregnskab 2017 godkendt.

16.

Næstelsø: Årsregnskab 2017 godkendes under
forudsætning at MR uploader et referat med
underskrifter fra mødet hvor årsregnskabet blev
godkendt. Desuden skal dokumenteres at MR har
behandlet protokollat fra kasseeftersynet. Bilag til
regnskabsinstruks skal opdateres.
Forpagtningskontrakt skal vedlægges årsregnskab
2018. MR dokumenterer, at fradragsprocenten er
genberegnet og diff. afregnet med SKAT.
Menighedsrådet bedes fremsende anlægsskema
hvor af det skal kunne ses hvor fra kr. 230.274
overført fra driftsramme til anlægsramme er
godkendt. Desuden skal der fremsendes
dokumentation for lønindplacering af graver. PU
konstaterer, at der er mange bemærkninger til
årsregnskabet og henstiller til at der drages omsorg
for, at der ikke er grundlag for de samme
bemærkninger i. f. m. aflevering af årsregnskab
2018.

17.

Rislev: Årsregnskab 2017 godkendes under
forudsætning at MR uploader referat med
underskrifter fra det mødet hvor protokollatet blev
behandlet. Og MR sørger for, at fremsende
ansøgning til PU om godkendelse af anvendelse af
kr. 55.563 af MR frie midler til anlæg.

18.

Rønnebæk: Årsregnskab 2017 godkendt under
forudsætning, at MR uploader et referat hvor
årsregnskabet er godkendt.

19.

Sandby: Årsregnskab 2017 godkendt. Af MR referat
fremgår det, at der er rettet op på bemærkningerne
fra revisionsprotokollatet.

20.

Sankt Jørgens: Årsregnskab 2017 godkendt. I referat
fra MR møde er redegjort for de
revisionsbemærkninger der var til regnskabet.

21.

Sankt Mortens: Årsregnskab 2017 godkendt.

22.

Sankt Peders: Årsregnskab 2017 godkendt. MR har
redegjort for revisionsbemærkningerne.

23.

Skelby-Gunderslev: Årsregnskab 2017 godkendt. MR
har redegjort for revisionsbemærkningerne.

24.

Snesere: Årsregnskab 2017 godkendes under
forudsætning at MR sørger for at omtale
samarbejder i næste årsregnskab. At MR udarbejder

opdateret regnskabsinstruks. At MR anmoder om at
få godkendt, at der er anvendt kr. 17.000 af MR frie
midler til anlægsprojekt understrygning af tag.

23 - Kvartalsrapport 3. kvt. 2018 Everdrup

25.

Toksværd-Holme Olstrup: Årsregnskab 2017
godkendt. PU anmoder MR om at iværksætte
besparelser der kan genoprette de frie midler.

26.

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg: Årsregnskab
2017 godkendes. MR har i referat fra mødet hvor
revisionsbemærkninger blev behandlet, redegjort
for alle bemærkninger.

27.

Vallensved: Årsregnskab 2017 godkendt.
Menighedsrådets regnskabsfører har meddelt, at de
har tilbudt hjælp til at gennemgå MR
ansættelsesaftaler.

28.

Vejlø: Årsregnskab 2017 godkendt. MR har i referat
fra mødet hvor revisionsprotokollatet blev
gennemgået redegjort for alle bemærkninger.

Ingen bemærkninger til kvartalsrapporter.

Sager:
Kvartalsrapporter 3. kvt. 2018 Næstved Provsti (2018
- 33486)
Bilag:
Kvartalsrapport fra Herlufmagle, Aktdokument, Akt
hørende til dagsordenspunkt B23 'Kvartalsrapport 3.
kvt. 2018 Everdrup' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

24 - Kvartalsrapport 3. kvt. PUK Næstved

Kvartalsrapport 3. kvt. 2018 PUK Næstved godkendt
med forklaring. Rapporten videresendes til Roskilde
Stift.

Sager:
Kvartalsrapporter 2018 PUK Næstved (2018 - 13902)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B24
'Kvartalsrapport 3. kvt. PUK Næstved' for mødet 'PU
møde d. 14. november 2018 kl. 13'

25 - Budget 2019 PUK endelig - 30-10-2018 14.51

Sager:
Budget 2019 PUK (2018 - 13907)
Bilag:

Endeligt budget godkendt.
Kalkningspulje kr. 3.500.000
PUK kassens driftsramme kr. 3.590.587, herunder:
Skoletjenesten KNiPS kr. 999.400

Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B25
'Budget 2019 PUK endelig - 30-10-2018 14.51' for
mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl. 13'

26 - Revisionsprotokollat PUK 2018 kasseeftersyn

Taget til efterretning. Provstiudvalget inviterer
provstirevisor til PU mødet i januar 2019.

Sager:
Årsregnskab 2018 PUK (2018 - 32817)
Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B26
'Revisionsprotokollat PUK 2018 kasseeftersyn' for
mødet 'PU møde d. 14. november 2018 kl. 13'

27 - Herlufsholm Kirke - Myndighedsprojekt, Nyt
Lyd og ITV-anlæg, 08-11-2018

Sager:
Herlufsholm - kirke - indvendig kalkning og
renovering - NÆ (2018 - 18528)

Myndighedsprojektet videresendes til godkendelse i
Roskilde Stift med anbefaling, 5 stemmer for og 1
imod. Der er ikke taget stilling til finansiering.
Det blev mundligt oplyst, at menighedsrådets andel i
projektet vil være ca. kr. 84.000 inkl. moms.
Ansøgning om dækning af udgiften behandles på
næste PU møde, da anmodningen først er
modtaget af menighedsrådsformanden d.d.

Bilag:
Aktdokument, Akt hørende til dagsordenspunkt B27
'Herlufsholm Kirke - Myndighedsprojekt, Nyt Lyd og
ITV-anlæg, 08-11-2018' for mødet 'PU møde d. 14.
november 2018 kl. 13'

28 - Evt.

29 - RE: Ændring af blyvinge på sydsiden af
Vallensved kirke mellem skib og tårn
Provstiudvalget har modtaget mail fra menighedsrådet formand, at
man har modtaget tilbud på ændring af blyvinge på sydsiden af
Vallensved Kirke mellem skib og tårn, herunder udskiftning af 5 stk.
knækkede tegl på nordsiden af kirken, samt eftergang af blyvingen på
nordsiden.
Udbedringen beløber sig til ialt kr. 53.600. Fra overskud i de
bevilligede midler på sagen våbenhuset, kan der evt. overføres kr.
20.000.

Sager:
Vallensved - mangelfuld tagbeklædning på kirken
(2018 - 31804)

Intet.

Der bevilges af 5% midlerne ekstra kr. 34.000 inkl.
moms til udbedring af skaden på Vallensved
Kirketag. Beløbet kan udbetales, når der er
fremsendt dokumentation for udgifterne ifm.
udbedring af skaden.
Provstiudvalget godkender desuden, at kr. 20.000
bevilget til sagen våbenhuset, kan anvendes til
opgaven.

Bilag:
Aktdokument

