Referat
Provstiudvalgsmøde torsdag d. 16. november 2017 kl. 16.30
Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52
Inden mødet var der mulighed for at besøge Tølløse Præstegård, Nybyvej, kl. 15.30
Jette Bach.
Afbud:
I mødet deltog konsulent Peder Gundersen.
Niels Weinrich deltog ikke i behandlingen af pkt.
2.e.1 og Michael Rosendal samt Flemming
Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt.
3.a.
1) Referat

Ingen kommentarer

a) Kommentarer til referat fra sidste PUmøde den 30. oktober 2017 samt
konstituerende møde afholdt 30. oktober
(bilag)
2) Økonomi
a) Provsti:
Intet

Stiftets godkendelse af regnskab 2016 blev
omdelt. Godkendelsen behandles på næste
møde.

b) Menighedsråd:
Intet
Ansøgninger:
c) 5 % puljen:

Opdaterede økonomiske oversigter over puljerne
er udsendt.

Ingen ansøgninger
d) Aktivitets- og udviklingspulje 2017
Ingen ansøgninger
e) Ledelsespuljen:
1. Ansøgning fra Ugerløse Menighedsråd
om 45.000 kr. til udviklingsprojekt (bilag)
2. Ansøgning fra Stigs Bjergby-Mørkøv
menighedsråd om tilskud til
sognepræstens deltagelse i modul 2 i
lederuddannelse (bilag)
3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
a) Kirkehus, Skt. Nikolai – ansøgning om
tillægsbevilling (bilag)
b) Sdr. Asmindrup kirke

Pkt. 2.e.1:
Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr til
første fase. PU er åben for ansøgning til anden
fase.
Pkt. 2.e.2:
Beslutning fra møde 30/10 om bevilling af op til
10.500 kr. fastholdes.
a) Ansøgningen imødekommes med 197.446 kr.
finansieret af den fælles anlægsramme, idet
provstiudvalget understreger, at menighedsrådet
burde have søgt dialog med provstiudvalget om
de bygningsmæssige ændringer, og dermed
ændrede forudsætninger, på et tidligere
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c) Provstikontor, Sdr. Asmindrup –
orientering om tidsplan og resultat af
budrunde (bilag eftersendes)
d) Kundby præstebolig
e) Tuse sognehus
f) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse
(bilag)
g) Soderup Præstegård. Der er konstateret
skimmelsvamp i præstegården og
midlertidig genhusning er igangsat.

tidspunkt.
c) Licitation afholdt. Byggesummen bliver mindre
end budgetteret. Besparelsen lægges til
rådighedsbeløbet. Udover byggesummen har PU
tidligere afsat 200.000 kr. til projektering og
300.000 kr. til flytning, inventar og øvrig
indretning.
Referat nr. 1 fra følgegruppen blev taget til
efterretning.
f) Provstiudvalget afsætter beløbsramme på
2.700.000 kr., til indretning af embedsbolig i
stueetagen af den nuværende hovedbygning.
Provstiudvalget er indstillet på at afholde
udgifter til midlertidig indretning af tjenestelige
faciliteter til præsterne.
Provstiudvalget er ligeledes indstillet på at gå i
dialog med menighedsrådet med henblik på
indretning af menigheds- og kontofaciliteter,
med byggestart i 2020, indenfor en total ramme
på 9.000.000 kr. inkl. moms (alle omkostninger
til alle faser).
Pkt. 3.g:
Menighedsrådets ekstra udgifter til analyse og
genhusning afholdes af 5%-midlerne. PU tiltrådte
lejemål af lejlighed på Jernbanepladsen 6,
Holbæk.
Provstiudvalget tager senere stilling til
finansiering af den nødvendige renovering når
projekt foreligger.

4) Provstifællesskabet
a) Undløse Menighedsråd søger tilladelse til
gennemførelse af mindre ændring i
kirkegårdens helhedsplan (bilag)
b) Betaling for bisættelse af ubemidlede.
Holbæk Kommune har meddelt, at
kommunen ændre i betalingen (bilag).
c) Fælleskrematoriet
Drøftelse af eventuel takst for brug af
kølerum for borgere bosat udenfor
kommunen (punktet udsat fra sidste
møde).

Pkt. 4.a:
Godkendt
Pkt. 4.b:
Det meddeles Holbæk kommune, at kommunens
beslutning er videresendt til juridisk vurdering
hos de kirkelig myndigheder, i forhold til,
hvorvidt kommunen har ret til at undlade
betaling.
De lokale kirkekontorer orienteres om
kommunens beslutning.
Pkt. 4.c:
Punktet udsat
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d) Høringsbrev fra ministeriet vedrørende
ændringer i valgmetode til menighedsråd
(bilag). Ønsker provstiudvalget at afgive
høringssvar?
5) Orienterings- og efterretningssager
a) Orientering fra provst om aktuelle sager
b) Orientering fra konsulenten om aktuelle

sager
6) Kommende mødedatoer

Indstilling 4.d:
Provstiudvalget afgiver ikke høringssvar men
opfordre de enkelte menighedsråd til at overveje
deres holdning.
a) Orienterede om opslag af stillingen som kateketisk
medarbejder.
b) Orienterede om arbejdet med risikogravsten, drøftelse
med Danske Bank om renteforhold og kommende
kasseeftersyn.

KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
2017:
Tirsdag d. 12. december:
Kl. 15 – 17
Intromøde
Kl. 17 – 19
Alm PU-møde

2018:
Onsdag d. 10. januar
Torsdag d. 8. februar
Onsdag d. 7. marts – Regnskab 2017 for PUK.
Lørdag d. 17. marts – Stiftsdag kl. 10 - 17.30
Torsdag d. 12. april - Første udmelding budget 2019
Fredag 13. april – lørdag 14. april Formandsdøgn
Tirsdag d. 8. maj
Mandag d. 4. juni – Budget 2019
Torsdag d. 14. juni Budgetsamråd kl. 19 – 21 – evt. PU møde 17.30 – 19
Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt

7) Eventuelt

Intet
Således oplæst og godkendt. Vipperød d. 16. november 2017
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