Referat
Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. juni 2017 kl. 16.00
Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52

Afbud:

Ingen. Anders Christensen deltog ikke i
drøftelsen af pkt. 2.d.3. Michael Rosendal og
Flemming Christensen deltog ikke i drøftelsen
vedr. pkt. 2.d.2 og pkt. 4.e

1) Referat

1) Ingen.

a) Kommentarer til referater fra sidste møde KViST referatet udskydes til næste møde grundet
den 25. april 2017 (bilag)
tekniske problemer med bilaget
2) Økonomi
a) Provsti:
1. Budget 2018 (bilag)
2. Udkast til PUK-budget 2018 (bilag)
b) Menighedsråd:
1. Budgetopfølgning 1. kv. 2017 (bilag
følger)
2. Tølløse menighedsråd søger om
100.000 kr. til forundersøgelse og
konsulentbistand ifm. vurdering af
bygningsmassen omkring præstegård
(bilag)

2.a.1) Forslag til driftsramme på 55.943.925 kr.
og anlægsramme på 3.537.500 kr. tiltrådt.
2.a.2) Det foreløbige budget inkl. de i bilaget
foreslåede indstillinger godkendes. Omkostning
til formandsdøgn finansieres ledelsespuljen.
Minikonfirmandkontoen nedjusteres med 50.000
kr.
2.b.1) Taget til efterretning
2.b.2) Ansøgningen afslås men tidl. bevilligede
midler til renovering af gårdsplads (kr. 100.000)
kan overføres til dette formål.

Ansøgninger:
c) 5 % puljen:
1. Undløse menighedsråd søger om
44.125 kr. til eftergåelse af
understrygning af kirke og tårn (bilag)
2. Jyderup menighedsråd søger om
50.000 kr. til indkøb af møbler til
præstekontor i ny præstebolig (bilag)
3. Undløse menighedsråd søger om
10.800 kr. til rensning og behandling af
flisepest (bilag)
4. Likviditetslån, Skt. Nikolai
5. Tillægsbevilling, Søstrup

2.c.1) Ansøgning imødekommes med 25.000 kr.
svarende til det billigste tilbud
2.c.2) Jyderup menighedsråd har efterfølgende
trukket ansøgningen tilbage
2.c.3) Ansøgningen afslåes.
2.c.4) PU har pr. mail godkendt kortvarigt
likviditetslån på op til 1,5 mill. indtil stiftslån
bevilliges
2.c.5) PU har pr. mail godkendt en
tillægsbevilling vedr. tag-projekt på Søstrup Kirke
på 195.000 kr.
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d) Aktivitets- og udviklingspulje 2017:
1. Jyderup og Holmstrup menighedsråd
søger om 49.000 kr. til
familiearrangement i Holmstrup kirke
(bilag)
2. Nr. Jernløse menighedsråd søger om
50.200 kr. til Orgelklub for børn ml. 7 og
14 år (bilag)
3. Soderup-Kirke Eskilstrup menighedsråd
søger om 145.125 kr. til aktivitets- og
eventrække (bilag)
4. Orø menighedsråd søger om 12.000 kr.
til kirkekoncert (bilag)
e) Ledelsespuljen:

2.d.1) Der bevilliges 30.000 kr. idet der lægges
vægt på at det er et arrangement for hele
provstiet
2.d.2) PU er positivt indstillet, men ønsker
dokumentation for at det er et
samarbejdsprojekt med Skt. Nikolai.
PU forventer deltagerbetaling og at flere sogne
inddrages.
2.d.3) Ansøgningen imødekommes men med
betingelse om at det sker i samarbejde med
nabosogne, således at det kommer flere borgere
til gode. PR-tiltag skal være synlige for hele
provstiet.
2.d.4) Er administrativt bevilliget da
arrangementet fandt sted den 28. maj.

3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
a) Kirkehus, Skt. Nikolai

3.c) Orientering taget til efterretning

b) Sdr. Asmindrup kirke
c) Kundby præstebolig
d) Tuse sognehus
4) Provstifællesskabet
4.a) Godkendes i henhold til indstilling
a) Regnskabssamarbejdet. Notat og indstilling
vedr. fremtidig model for løsning af HR4.b) Orientering taget til efterretning
funktion (bilag)
b) Ny hjemmeside og design (bilag)

4.c) Taget til efterretning.

c) Referater fra provstesyn 2017 (bilag)

4.d) Forbrugsaftalen godkendes

d) Forbrugsaftale Butterup-Tuse (bilag)

4.e) Ændringsforslag godkendes. Formuleringen
foreslås ændret i den vejledende vedtægt og vi
opfordrer alle menighedsråd til at vedtage ny
formulering

e) Ændring i kirkegårdsvedtægt, Skt. Nikolai
(bilag)
f) Orientering fra sp. Asbjørn Hansen vedr.
tanker om nyt sognehus i Svinninge (bilag)

4.f) Taget til efterretning. Rådet inviteres til et
PU-møde i efteråret til en videre drøftelse.
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4.g) Orientering taget til efterretning
g) Drøftelse af evt. kateketisk enhed i
provstiet
5) Orienterings- og efterretningssager
a) Orientering fra provst om aktuelle sager
b) Orientering fra konsulenten om aktuelle

sager
c) Orientering fra provstisekretæren om

aktuelle sager

5.a) Provsten orienterede om:
 Præsteansættelse i Tølløse
 Indsættelser i Jyderup, Holmstrup og Vipperød
 Brev fra Ods-Skippinge provsti vedr.
fælleskrematoriet
Konsulenten orienterede om:
 Arbejdet i menighedsrådene

d) Orientering fra arbejdet i Stiftsrådet

6) Kommende mødedatoer
a) Kommende mødedatoer 2017
8. juni kl. 16-22 - budgetmøde
15. juni kl. 19 – budgetsamråd evt. PU kl.
17.00

KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
22. august: Budgetkonsultationer
31. august: Provstiets dag

22. august kl. 16-20 – budgetkonsultation
2. oktober kl. 16-19
30. oktober kl. 16-20 - overdragelse
7) Eventuelt
8) Lukket møde
Således oplæst og godkendt, Vipperød kl. 21.30
ref./daj
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