Referat
Næstved Provsti – Møder

PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00,
Deltagere:
Kommentarer:
Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen.
Mødet sluttede kl. 17.00
Orienteringspunkter er ikke gennemgået og derfor ikke med i referatet. Provstiudvalget gennemser
orienteringspunkterne og meddeler ved ekstraordinært møde d. 21. august, hvis der er punkter der skal
uddybes.

1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt.

2 - Kirkegårdsprojekt forespørgsel - Glumsø
Behandlede sager:
Henvendelse om etabl. ny indgang i kirkegårdsmur, gangsti ogparkeringsplads - Glumsø
Kirkegård (2018 - 7323)
Bilag: IMG_20180425_0004, IMG_20180425_0002, IMG_20180425_0001, Glumsø Kirkegård,
kirkegårdsprojekt forespørgsel, VS kirkegårdsprojekt forespørgsel, Svar fra PU vedr. projektering
af kirkegård, indgangsmure, kirkegårdssti, adgangsforhold og parkeringsplads - Glumsø,
Aktdokument
Beskrivelse:
Det oprindelige ønske om projektering og PU svar er vedlagt som bilag.

Referat:
Provstiudvalget kan anbefale, at menighedsrådet i første omgang får den del af planerne om parkeringspladser langs
ved opkørsel mod præstegården, udarbejdet og godkendt af Stiftsøvrigheden. Til projektet er i budget 2017 bevilget kr.
300.000.
Menighedsrådet skal sende projekt og budget til Næstved Provstiudvalg der herefter videresender til Roskilde Stift.
Projekter er i en størrelsesorden der kræver at MR indhenter 3 tilbud/ eller overslag.
PU kan desværre ikke godkende at materialepladsen flyttes til præstegårdshaven. En af begrundelserne er at det kræver
at der etableres minimum een ny åbning i kirkegårdsmuren. PU mener, at den nuværende materialeplads kan renoveres
så den fremstår pænere.

PU ser frem til at modtage en endelig plan for ændring af niveauadgang til Glumsø Kirke. Menighedsrådets
repræsentanter oplyste ved mødet, at der vil blive søgt fonde til delvis finansiering af projektet.
Menighedsrådet har ikke i budgetønske for 2019 anmodet om anlægsfinansiering af ændring af niveauadgang til Glumsø
Kirke.

3 - vedr. taget på Næsby kirke
Behandlede sager:
Bilag: vedr. taget på Næsby kirke
Beskrivelse:
Ankon har fremsendt vurdering af tagets tilstand. På budgetmøde tages stilling til om der skal afsættes
anlægsmidler til udskiftning af tag.
Menighedsrådet har fremsendt deres holdning til provstiudvalgets orientering.
Referat:
Provstiudvalget anbefalede, at det planlagte provstesyn i 2019 fremrykkes til efteråret 2018.
Provsten aftaler tidspunkt for provstesynet med provstiets bygningssagkyndige.

4 - Ansøgning om 5% midler til defekte gaskedler - Holsted
Behandlede sager:
Kirke - Ansøgning om 5% midler til defekte gaskedler - Holsted (2018 - 19202)
Bilag: Næstved Provsti_ansøgning 5 procent midler_gaskedler, Defekte Gaskedler
Beskrivelse:
Referat:
Af 5% midlerne bevilges kr. 99.751,00 inkl. moms til dækning af nye gaskedler. Beløbet udbetales efter modtagelse af
dokumentation for udgiften samt oplysning om bank reg og konto nr.

5 - 5% midler til Lindeparken 4 - tjenestebolig - Sct. Mortens sogn
Behandlede sager:
5% midler til Lindeparken 4 - tjenestebolig - Sankt Mortens sogn (2018 - 14870)
Bilag: Ansøgning Næstved Provsti juni 2018, 4903_001, 4901_001, 4904_001, Sct. Mortens sogn
Beskrivelse:
Referat:
PU kan godkende at der frigives følgende fra forhåndsgodkendt 5% bevilling d. 11. oktober 2017.
Tinglysningsafgift kr. 15.361,39
Salær til advokat
kr. 8.000,00
Ejerskifteforsikring kr. 18.079,14
I alt
kr. 41.440,53
Desuden godkender PU, at der af MR frie midler anvendes kr. 4.268,75 ekstra til anlægsbevilling til dåbsskab.

Den samlede pris for skabet er kr. 24.268,75.

6 - Ansøgning om 5% midler til om muring af 4 tavler - Snesere Kirke
Behandlede sager:
Ansøgning om 5% midler til om muring af 4 tavler - Snesere Kirke (2018 - 22984)
Bilag: 704 Kvartalsrapport 30-6-2018, Disponering af frie midler, Faktura Mikael Martlev, Referat
MR møde 30-5-2018, Ansøgning om 5% midler, Ansøgning om 5% midler

Beskrivelse:

Referat:
Af 5% midlerne er bevilget kr. 25.332,50 til om muring af 4 tavler i Snesere Kirke.
PU vil dog bede om, at der i fremtiden afventes PU bevilling inden arbejde udføres.
Menighedsrådet har vedlagt en disponeringsliste af MR frie midler. Af den fremgår det, at man ønsker at anvende kr.
383.000 til anlægsarbejde, nærmere bestemt til etablering af jordvarme. Provstiudvalget godkender dette og beder
menighedsrådet sende godkendelsen til regnskabsføreren, der skal vedlægge godkendelsen i årsregnskabet når arbejdet
er udført. Beløbet kan med fordel overføres til opsparing til anlæg, hvis arbejdet ikke er nært forestående.
Hvis MR efterfølgende ønsker at ændre anlægsformål, skal det godkendes af provstiudvalget.

7 - VS: ansøgning om flyttegodtgørelse
Behandlede sager:
Ansøgning om genhusning ifm. skimmelsvamp - Gunver Birgitte Nielsen (2018 - 8943)
Bilag: Sv ansøgning om flyttegodtgørelse, VS ansøgning om flyttegodtgørelse
Beskrivelse:
ORIENTERINGSPUNKT

Referat:
Til efterretning.

8 - udflytningssyn, Syvhøjvej 4
Behandlede sager:
Udflytningssyn, Syvhøjvej 4 - tjenestebolig (2018 - 23011)
Bilag: Udflytningssyn, Syvhøjvej 4, 4262 Sandved, udflytningssyn, Syvhøjvej 4
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget godkender udflytningssynet.

9 - Skelby Gunderslev indsigelse vedr isoleringsarbejde
Behandlede sager:
Udvidelse af køkken og finansiering af renovering badeværelse - Skelby-Gunderslev (2018 - 5388)
Bilag: Skelby-Gunderslev, svar vedr. ansøgning om isolering af lokale 12.06.18, ansøgning vedr isolering af
lokale skelby gunderslev, Indsigelse vedr Isoleringsarbejde i skelby Præstegård, Skelby Gunderslev
indsigelse vedr isoleringsarbejde
Beskrivelse:
Referat:
PU fastholder beslutningen om, at der ikke bevilges midler fra energipuljen til isoleringsarbejdet.
Da PU godkendte, at køkken renoveringen kunne finansieres af MR frie midler kr. 400.000, var en af betingelserne for
PU beslutningen, at renoveringen ville omfatte isoleringsarbejdet i den tidligere konfirmandstue. Men menighedsrådet
burde måske i den oprindelige ansøgning til PU have meddelt, at der var yderligere omkostninger ifm. opgaven.
Menighedsrådet må, hvis renoveringen stadig ønskes, prioritere udgifterne til køkkenrenoveringen så projektet kan
holdes indenfor en samlet pris på kr. 400.000.

10 - Ansøgning om midler fra kirkeistandsættelsespuljen
Behandlede sager:
Renovering af fredede gravsten - Karrebæk Kirke (2018 - 6522)
Bilag: Kirkeistandsættelsesordning fra DAP, Kirkeistandsættelsesordning - bilag, Karrebæk kirke
Besigtigelse af gravsten, Kalkningsprøve rapport - NK, Budget for gravstensrenovering,
Ansøgningsskema til kirkeistandsættelsesordningen, Ansøgning om midler fra
kirkeistandsættelsespuljen, 110976-12_v1_Kirkeistandsættelsesordningen - samlet skrivelse
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget godkender, under forudsætning at der kan skaffes fondsmidler til renovering af fredede
gravsten, menighedsrådets ansøgning. Projektet videresendes til godkendelse hos Stiftsøvrigheden.
Renoveringen må ikke igangsættes før der er fundet fuld finansiering til projektet.

11 - Næstved Kirkegårde - takst for vedligeholdelse af staudegravsted
Behandlede sager:
Næstved Kirkegårde - takst for vedligeholdelse af staudegravsted (2018 - 22587)
Bilag: Næstved Kirkegårde - takst for vedligeholdelse af staudegravsted, Ansøgning Provstiet G 2
Beskrivelse:
Næstved Kirkegårde har søgt om tilladelse til at ændre taksten for obligatorisk vedligeholdelse af staudegravstederne i
gravgård 2 fra den nuværende takst på 10.162,50 kr. excl. moms til 5.000 kr. excl. moms for en 10-årig periode.
Begrundelsen er, at man har fjernet hækkene omkring gravstederne og har halveret gravstedernes størrelse fra 6 til 3 m2.
Vedligeholdelsen af gravstederne bliver godt og vel halveret

Referat:
Godkendt.

12 - Sandby Kirke - Ansøgning om overførsel kr. 150.000 fra frie midler til nyt varmeanlæg
og renovering
Behandlede sager:
Tyvelse Pastorat - økonomi - omkonvertering - opsparing (2018 - 23378)
Bilag: Ansøgning om overførsel kr. 150.000 fra frie midler til opsparingskonto til varmeanlæg og
renov. Sandby Kirke, Sandby Kirke - Ansøgning om overførsel kr. 150.000 fra frie midler til nyt
varmeanlæg og renovering
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget godkender at der overføres kr. 150.000 fra MR frie midler til nyt varmeanlæg og indv. renovering af
Sandby Kirke.

13 - Sandby og Aversi Kirke - Ansøgning om konvertering af opsparing til Kirkely kr. 200.000
til varmeanlæg og renovering
Behandlede sager:
Tyvelse Pastorat - økonomi - omkonvertering - opsparing (2018 - 23378)
Bilag: Ansøgning om overførsel kr. 200.000 fra opsparingskonto Kirkely til renovering og
varmeanlæg Sandby og Aversi, Sandby og Aversi Kirke - Ansøgning om konvertering af opsparing

til Kirkely kr. 200.000 til varmeanlæg og renovering
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget godkender at kr. 200.000 fra opsparing til Kirkely konverteres til renovering og varmeanlæg i Sandby og
Aversi Kirke.

14 - Varmeanlæg Aversi kirke
Behandlede sager:
Varmeanlæg - Aversi kirke (2018 - 23820)
Bilag: Tilbud på nyt varmeanlæg Aversi kirke, Varmeanlæg Aversi kirke
Beskrivelse:
Menighedsrådet anmoder om godkendelse til indsættelse af et nyt varmeanlæg i Aversi kirke. Arbejdet vil
blive udført i 2019, hvor der er afsat 500.000,- i budgettet til dette projekt.

Referat:
Stiftsøvrigheden skal godkende indsættelse af et nyt varmeanlæg i Aversi Kirke. Til brug for godkendelsen bedes MR

fremsende rapport fra Roskilde Stifts varmekonsulent Poul Klenz Larsen.

15 - Tyvelse Præstegaard - tegninger, beskrivelser og budget - renovering
Behandlede sager:
Tyvelse Præstegård - renovering præsteskifte 2018 (2018 - 23817)
Bilag: 13pl Kælderplan Tyvelse præstegård, 12pl 1. sal Tyvelse præstegård, 11pl Stueplan Tyvelse
præstegård, Ydelser REV, Oversigt over arbejder REV, VS Tyvelse Præstegaard NU MED
KORREKTE BILAG !!!
Beskrivelse:
Menighedsrådet har fremsendt tegninger, beskrivelse og budget til provstiudvalgets godkendelse.
Den samlede pris for istandsættelse af præstegården ved præsteskift er kr. 826.344,29. Beløbet omfatter
ikke renovering af badeværelse, til den del af renoveringen er der bevilget anlægsmidler kr. 250.000 i
budget 2015.
Referat:
Af 5% midlerne blev bevilget op til kr. 826.344,29 til istandsættelse/ombygning af præstegården i Tyvelse.

16 - VS: Punkter til behandling på Provstiudvalgsmødet: Handicapvenlig adgang til Tybjerg, Aversi, Tyvelse
og Vrangstrup kirke, s
Behandlede sager:
Bilag: VS Punkter til behandling på Provstiudvalgsmødet Handicapvenlig adgang til Tybjerg, Aversi, Tyvelse
og Vrangstrup kirke, s, Handicapvenlig tilgang til Tyvelse kirke, Handicapsti ved Vrangstrupkirke, handicap
sti Tybjerg kirkegaard, ny ansøgning til provstiet fra Tybjerg kirke, AVERSI KIRKE HANDICAPSTI OG TRAPPE.
BREV TIL PROVSTIET
Beskrivelse:
Menighedsrådet beder om godkendelse af handicapvenlige stier til Tyvelse, Vrangstrup, Tybjerg og Aversi
Kirke.
Kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted har udarbejdet notater vedr. alle 4 stier og de har været forelagt
provstiudvalget på et tidligere PU møde.

Referat:
Provstiudvalget godkender planerne for de handicapvenlige stier.

17 - Skt. Peders Kapel, indv. istandsættelse - Myndighedsprojekt
Behandlede sager:
Skt. Peders Kapel - Everdrup - indv. istandsættelse (2018 - 23379)
Bilag: Bilag 3 - Tilbud, Maleri-Konserveringsværkstedet, 05-06-2018, Bilag 2 - Besigtigelsesrapport
NM. J.nr. 1700941, 29-04-2018, Bilag 1 - Besigtigelsesrapport NM. J.nr. 1700941, 31-07-2017,
1521 Sankt Peders Kapel, indv. istandsættelse - Myndighedsprojekt 03-08-2018, Skt. Peders
Kapel, indv. istandsættelse - Myndighedsprojekt
Beskrivelse:
Byggerådgiver Ankon har på vegne af Everdrup Menighedsråd fremsendt myndighedsprojekt for indv.
istandsættelse af Sct. Peders Kapel til godkendelse.
Referat:
PU videresendes myndighedsprojektet med anbefaling til godkendelse i Roskilde Stift.
Der er endnu ikke taget stilling til finansiering. Menighedsrådet har budgetønske i 2019 på kr. 100.000. Dette ønske
behandles på provstiudvalgets kommende budgetmøde d. 5. september 2018.
Det er menighedsrådets plan, at søge fonde til istandsættelsen.

18 - Ansøgning vedr. anlægsudgift 2019
Behandlede sager:
Budget 2019 - Everdrup - Istandsættelse af Sankt Peders Kapel - anlægsudgift (2018 - 22724)
Bilag: Ansøgning vedr. anlægsudgift 2019
Beskrivelse:
Denne ansøgning behandles på budgetmøde d. 5. september, men er vedlagt dagsordenen som bilag til ovenstående punkt.

Referat:
Behandles på budgetmøde d. 5. september 2018.

19 - Tillægsarbejde i forbindelse med udvendig kalkning af Fodby Kirke
Behandlede sager:
Kalkning udvendig - Fodby Kirke og kirkegårdsmure (2018 - 14062)
Bilag: Tilbud på udbedring af udvendige skader i forb. m. udv. kalkning af Fodby Kirke, Billeder,
11-06-2018, Tillægsarbejde i forbindelse med udvendig kalkning af Fodby Kirke
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalg har godkendt tillægsarbejde i forbindelse med udv. kalkning af Fodby Kirke.
Et PU medlem har bemærket, at der er kalket på kirken i sommerperioden. Per Schleiter bedes redegøre for det.

20 - Marvede - udtrædelse af kalkningssamarbejde - Næstved Provsti
Behandlede sager:
Kalkningssamarbejde - Næstved Provsti (2018 - 20288)
Bilag: udtrædelse af kalkning, VS Marvede
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget tager til efterretning af MR ønsker at udtræde af kalkningssamarbejdet. For en ordens skyld anmoder

PU om at der fremsendes referat fra det menighedsrådsmøde hvor beslutningen er taget.
PU hører gerne om årsagen til ønsket om udtrædelse.

21 - Anmodning om godkendelse af købsaftale FDF-grunden - Fensmark
Behandlede sager:
Salg af FDF-grunden - Fensmark (2018 - 12580)
Bilag: Tiltrædelse af salg, Fensmark, Tiltrædelse af salg Fensmark, Købsaftale, SV Fensmark, godk. at
provenu kan anv. til istandsæt. præstegården, FDF-grunden i Fensmark
Beskrivelse:
Referat:
Menighedsrådet har bedt Næstved Provstiudvalg om at godkende købsaftale for FDF-grunden.
Da provstiudvalget godkendte, at menighedsrådet kunne sælge grunden var det bl.a. på grundlag af 2 lokale
ejendomsmægleres værdivurdering på kr. 500.000 og 795.000 altså væsentligt over den opnåede aftalepris.
Med den nuværende vurderingen kan provstiudvalget ikke godkende et salg.
Provstiudvalget har efter PU møde d. 8. november 2017 meddelt menighedsrådet, at både salg og salgspris skal
godkendes af provstiudvalget.

22 - Til Præsterne i Næstved Provsti: Besked om fremtiden vedr. provstestillingen - 2018
Behandlede sager:
Næstved Provstis fremtid 2018 - NÆ (2018 - 26119)
Bilag: Aktdokument, Provstebetjening af Næstved, Fremtid, Bidrag til fremtid_20180629, Dok1
Beskrivelse:

Referat:

23 - Provstesyn Hårslev og Krummerup Kirker, præstegård og sognehus
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 - Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup (2018 - 10783)
Bilag: Provstesyn, Notat Hårslev Præstegård og sognehus 2018, Notat Hårslev Kirke 2018, Notat
Krummerup kirke
Beskrivelse:

Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne.
Provstiudvalget vil, af hensyn til arbejdsmiljøet på præstekontoret, bede menighedsrådet sørge for at der
anskaffes en ny kontorstol snarest.

24 - Provstesyn Ting Jellinge Kirke
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 - Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup (2018 - 10783)

Bilag: Provstesyn Ting Jellinge Kirke, Notat Ting Jellinge Kirke
Beskrivelse:

Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne. Provstiudvalget ønsker en opfølgning på sagen om
svampeangrebet inden for 2 år.

25 - Notater provstesyn - Karrebæk
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 - Karrebæk (2018 - 10786)
Bilag: Notater, Notat Præstebolig Karrebækvej, Notat Bethesda, Notat Karrebæk Kirke
Beskrivelse:
Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne.
Provstiudvalget fremhæver, at der snarest etableres ventilation i præstegårdens bryggers. At forrykkede tagsten i
skotrende rettes og at der af hensyn til arbejdsmiljøet på præstekontoret snarest anskaffes et hæve-sænkebord.
Ved kirken bedes menighedsrådet prioritere at få rettet chaussesten mellem trinforkanterne op således at de er i
niveau med trinnet.

26 - Provstesyn Sct. Mortens Kirke og sognegård
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 - Sankt Mortens (2018 - 10785)
Bilag: Provstesyn, Notat Sct. Mortens sognegård, Notat Sct Mortens Kirke
Beskrivelse:
Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne.
Provstiudvalget henleder specielt opmærksomheden på snarest renovering af vindskeder og bjælkeender på
sognegården i henhold til billede 01 i provstesynsrapporten.

27 - Provstesynsnotater - Sankt Peders - Kirke, sognegård, præsteboliger
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 - Sankt Peders (2018 - 10784)
Bilag: Provstesynsnotater, Notat Præstebolig Købmagergade 2, Notat Sct. Peders Sognegård, Notat Sct. Peders Kirke, Notat
Skyttevænget 21
Beskrivelse:

Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne. Provstiudvalget beder menighedsrådet prioritere
ventilation i kælder og lukning med gipsloft af hensyn til fiberstøv fra isoleringen nr. 08.

28 - Vedrørende Synsforretning af Holsted Kirke
Behandlede sager:
Kirke - synudskrifter - Holsted (2018 - 19198)
Bilag: Vedrørende Synsforretning af Holsted Kirke, Synsforretning, kirke og kirkegård
Beskrivelse:
Referat:
Synsudskrifterne godkendes og arbejderne kan sættes i gang såfremt de kirkelige myndigheders godkendelse
foreligger og der er budgetmæssig dækning for udgifterne.

29 - Forklaringer til kvartalsrapport 1. kvt. 2018 fra Fodby
Behandlede sager:
Kvartalsrapporter 1. kvt. 2018 - Næstved Provsti (2018 - 10201)
Bilag: Kvartalsrapport 1 kvt 2018 - godkendt 12062018, Sct Peders sogn - godkendt kvartalsrapport 1 kvt
2018, 0259_001, Kvartalsrapport Q1 18 - Vallensved, Forklaring, Kvartalsrapport, Kvartalsrapport Rønnebæk
Kirke, Forklaringer til kvartalsrapport 1. kvt. 2018 fra Fodby, 1. kvt. rapport underskrevet, Glumsø- Bavelse Næsby kirker - 1 Kvt. rapport underskrevet
Beskrivelse:
Referat:
Provstiudvalget tager Fodby Menighedsråds bemærkninger til efterretning. Provstisekretær kontakter formand om
indkøb af billetter.
De øvrige kvartalsrapporter tages til efterretning.

30 - Kvartalsrapport PUK 2. kvt. 2018
Behandlede sager:
Kvartalsrapporter 2018 PUK Næstved (2018 - 13902)
Bilag: Forklaring til kvartalsrapport PUK 2. kvt. 2018, Budget, formål PUK 2. kvt. 2018, Kvartalsrapport PUK 2. kvt. 2018,
Kvartalsrapport PUK 2. kvt. 2018
Beskrivelse:

Referat: Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten, der videresendes til Roskilde Stift med bemærkninger.

Næstved Provsti – Møder - 15-08-2018, 11:00

