Referat
Provstiudvalgsmøde torsdag den 12. april 2018 kl. 17.30
Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52
Biskop Peter Fischer-Møller deltog i lukket drøftelse kl. 16:30-17:30 vedr. præstegårde.
Provstiudvalget fra Ods-Skippinge tiltrådte mødet kl. 19:00
Afbud:

Alle medlemmer mødte frem. I mødet deltog
desuden provstikonsulent Peder Gundersen og
provstisekretær Nina Ravn. DvH deltog ikke
under punkt 2c2 og 2c5. NW deltog ikke i punkt
2e.

1) Referat

Ingen yderligere kommentarer.

a) Kommentarer til referat fra sidste PUmøde den 7. marts 2018 (bilag)
2) Økonomi
a) Provsti:
1) Budget 2019 – 1. udmelding af
driftsrammer (bilag følger)
2) Budgetproceduren for 2019 (bilag
følger)
b) Menighedsråd:
Ansøgninger:
Ingen
c) 5 % puljen:
1) Gislinge Menighedsråd søger om
27.727,92 til dækning af udgifter if.
med indbrud (bilag).
2) Vipperød Menighedsråd søger om
108.054,68 til bekæmpelse af
skimmelsvamp i præsteboligen
Ågerupvej 66 (bilag)
3) Jyderup Menighedsråd søger om
37.656,25 til dækning af udgifter til
sikring af risikogravsten (bilag)

2a1
PU godkendte Driftsrammen tillige med udkast
til brev til MR.
2a2
Budgetproceduren blev godkendt.
Drøftelse i juni i PU om Varbæk modellen, der
gælder i år og 2019 mhp oplæg til
budgetsamråd. Model for ny 3årige periode
aftales. (2020-2023).
2c1
Godkendt under forudsætning af at
forsikringsforhold bliver overholdt.
2c2
Godkendt under forudsætning af, at det
undersøges om skimmelsvamp kan henføres til
ukorrekt udført arbejde if. Renoveringen.
2c3
Afslag, idet det besluttes at JMR sender
specificeret ansøgning før PU kan tage stilling til
ansøgning.

4) Orø Menighedsråd søger om 7.672,80 2c4
til dækning af omkostninger ved
Godkendt
konfirmandundervisning
(vikardækning) (bilag)
2c5
Godkendt.
5) Vipperød Menighedsråd søger om
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30.000,00 til opretning af stengærde
Sønder Asmindrup Kirke (bilag)

2c6
Det indstilles, at Soderup -Kr. Eskilstrup MR får
6) Soderup-Kr. Eskilstrup Menighedsråd 67.500 kr. i tilskud.
søger om tilskud til finansiering af
2d
rensning af orgel (bilag)
Det godkendes, at indstillingen følges.
d) Aktivitets- og udviklingspulje 2018
2e
Ansøgning fra sygehuspræst om tilskud til
Det godkendes, at Ugerløse MR støttes med
musik i gudtjenester på sygehuset. (Bilag
beløbet.
følger).
e) Ledelsespuljen:
Ugerløse Menighedsråd søger 25.000,00
til udviklingssamtaler (bilag)
3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
a) Kirkehus, Skt. Nikolai - orientering
b) Sdr. Asmindrup kirke
c) Provstikontor, Sdr. Asmindrup –
orientering.
d) Kundby præstebolig
e) Tuse sognehus
f) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse orientering
g) Soderup Præstegård

4) Provstifællesskabet
a) Helhedsplan Sdr. Jernløse kirkegård
(Bilag i form af indstilling)
b) Formandsmøde 1. maj 2018 – dagsorden?

3a
Forsinket ca 3 uger. Der har været uforudsete
forhindringer, men der er bygget fundament og
man kan ane konturerne.
3c
Det går fremad. Buffer er opbrugt pga.
uforudsete forhindringer. Entreprenøren er
nervøs for om det kan nås til 28. maj. Der er
mulighed for udsættelse ca. 8-15 dage.
pkt. 3g
PU indgår i dialog med MR og sognepræsten om
eventuelle alternative løsninger.

4a
Indstillingen godkendes.
4b



Frivillighed og arbejdet i
menighedsrådene.
Retningslinier vedr. Præsteboliger.

c) Udkast til samarbejdsaftale mellem
provstiet og Tveje Merløse og Skt. Nikolai Yderligere punkter bedes meldt ind inden en
sogne vedrørende kateketisk medarbejder uge.
– orientering
4c
PEGU orienterede om, at der endnu ikke er svar
d) Referat fra bestyrelsesmøde
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Fælleskrematoriet 28/2 2018 (bilag)

fra Stiftet.
4d
Referatet blev taget til efterretning bl.a. lægger
PU mærke til, at Kirkeministeriet har godkendt at
det er muligt at støtte Fælleskrematoriets drift
med kirkelige ligningsmidler.

5) Orienterings- og efterretningssager
a) Orientering fra provst om aktuelle sager
b) Orientering fra konsulenten om aktuelle

sager
c) Orientering fra provstisekretær om aktuelle
sager

5a
DvH redegjorde for situationen på
præsteområdet om bl.a. vacanc’er og
sygemeldinger.
DvH orienterede om konflikten på
præsteområdet.
5b
Pegu orienterede om udfyldnings-valg i Sdr.
Jernløse MR.
Den mulige konflikt fylder og giver en usikkerhed
og utryghed. Provstiet besvarer løbender
spørgsmål.
Lønsystemet giver stadig udfordringer. Vi har
fået en mail om, at NU er fejlen rettet.

6) Kommende mødedatoer

KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
2018:
PU-møder:
Tirsdag d. 8. maj
Mandag d. 4. juni – Budget 2019, orientering fra stiftsrådet
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

Andre møder:
Torsdag d. 19. april kl. 17-19 møde for kirkeværger, Kundby
April/maj – provstesyn iht. Plan
Tirsdag den 1. maj kl. 19:00 formandsmøde

7) Eventuelt

FC ønsker, at Anders kommer og fortæller om
ændringer stiftsrådene. Pegu oplyste, at han
kommer i juni. Revision af lovgivningen vedr.
stiftsråd.
Referat: Nina Ravn
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Således oplæst og godkendt. Vipperød den 12. april 2018
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