Referat
Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. maj 2018 kl. 16.30
Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52
Der afholdes kort lukket møde i forlængelse af Provstiudvalgsmødet.
Afbud:

Bent Løvschal og Michael Rosendahl havde
meldt afbud.
Resten af medlemmerne mødte frem. Niels
Weinreich deltog ikke i punkt 2.d.2
I mødet deltog desuden provstikonsulent Peder
Gundersen og provstisekretær Nina Ravn.

1) Referat

Pkt. 1a

a) Kommentarer til referat fra sidste PUmøde den 12. april 2018 (bilag)
2) Økonomi
a) Provsti:
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 (bilag
følger)
b) Menighedsråd:
Ansøgninger:
Ingen
c) 5 % puljen:
1) Hjembæk-Svinninge Menighedsråd
søger om dækning til finansiering til
restaurering af kirkeuret i Svinninge
(bilag)
a. Hjembæk-Svinninge Menighedsråd
søger om kr. 29.650,00 til finansiering
af urskiven på tårnuret på Svinninge
kirke.

Der var ingen kommentarer.
Pkt. 2a
Peder Gundersen orienterede om puljerne fra
budgetopfølgningspunktet pr. 31/3-2018.
Provstiudvalget tog punktet til efterretning.
Pkt. 2.c.1 og 2.c.1.a
Hjembæk-Svinninge Menighedsråd skal sende
ansøgningerne til Roskilde Stift der godkender
sådanne restaureringer. Vi foreslår endvidere
Hjembæk-Svinninge Menighedsråd skal ansøge
om et reservationsbeløb for 2019.

Pkt. 2.c.2
Taget til efterretning.
Pkt. 2.c.3
Afslag, idet vi henviser til egen drift.

2) Søstrup- og Sdr. Jernløse
Menighedsråd søger om kr. 16.813,00
i tillægsbevilling til uforudset udgift til
opretning af undergulv. Bevillingen er
administrativt imødekommet (bilag)
3) Holmstrup Menighedsråd søger om
Pkt. 2.d.1
kr. 45.625,00 til finansiering af indkøb
Det godkendes, at Gislinge Menighedsråd får
af en katafalk.
30.000,00 til dækning af arrangementerne ”Mad
d) Aktivitets- og udviklingspulje 2018
Med Mere”.
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1) Gislinge Menighedsråd søger om kr.
30.000,00 til dækning af
arrangementer ”Mad Med Mere”
(bilag)

Pkt. 2.d.2
Det godkendes, at Ugerløse Menighedsråd får
2) Ugerløse Menighedsråd søger om
dækket kr. 23.000,00 under forudsætning af, at
60.000,00 til dækning af udgifter til
beløbet bruges til at definere en 3-årig
for-projekt til udvikling af ”Projekt
projektbeskrivelse, hvor Holbæk Provsti sidder
Kirke og Coaching med særlig fokus på med i følgegruppe.
diakoni på landet” (bilag)
e) Ledelsespuljen:
3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
a) Kirkehus, Skt. Nikolai
b) Sdr. Asmindrup kirke
c) Provstikontor, Sdr. Asmindrup –
orientering.
d) Kundby præstebolig
e) Tuse sognehus

Pkt. 3c
Per Jensen orienterede fra ombygningen. Det går
planmæssigt.
Pkt. 3g
Det godkendes, at Holbæk Provsti afholder
dialogmøde med Soderup Menighedsråd vedr.
præstegården tirsdag den 12/6 kl. 18:00 i
Soderup.

f) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse
g) Soderup Præstegård
4) Provstifællesskabet
a) Annonce i Flytteguiden
(bilag)
b) Helhedsplan Ugerløse Kirkegård (bilag)
c) Konfliktsituationen – hvad har vi lært af
det?
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

Pkt. 4b
Helhedsplanen blev godkendt.
Pkt. 4c
Udsættes til næste møde.

Pkt. 5a
Provsten orienterede om skimmelsvamp i
præstebolig og udbedring heraf.
I Kundby har Detlef von Holst og Peder
Gundersen holdt møde med menighedsrådet
vedr. renovering af præstegården med positiv
tilbagemelding fra Kundby om opførsel af ny
tjenestebolig. Skrivelse fra Kundby af 7/5 2018
blevet taget til efterretning af Provstiudvalget.
Provsten orienterede om invitation fra
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Mellemkirkeligt Råd vedr. migranter i
folkekirken. Provstiudvalget besluttede at sige
nej tak.
Holbæk Kommune har sendt endnu et brev om,
at de ikke vil betale for vedligeholdelse af
gravsteder for ubemidlede. Provstiudvalget
fastholder sin uenighed jf. tidligere beslutning.
Provstikonsulentstillingen bliver slået op i denne
uge med frist den 1/6 – samtaler i uge 24 og 25.
Provsten orienterede fra
Menighedsrådsformandsmødet.
Provsten orienterede om skimmelsvamp-sag i St.
Tåstrup Præstegård. Projekt er under
udarbejdelse.
Provstikonsulenten orienterede om forbedringer
i lønsystemet. Det kan fortsat forbedres.
Der skal ikke betales forsikringsbidrag i 2019. En
besparelse på ca. 500.000.
Provstikonsulenten orienterede om spørgsmål i
forbindelse med den varslede konflikt.

6) Kommende mødedatoer

Provstisekretæren orienterede om
Persondataloven – jævnlige møder for udnævnte
menighedsrådsmedlemmer ift. korrekt brug.
KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
2018:
PU-møder:
Mandag d. 4. juni – Budget 2019, orientering fra stiftsrådet Kl. 16:3021:00.
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:
April/maj – provstesyn iht. Plan
Torsdag den 20. september kl. 17-19 – Kirkeværgemøde i Nr. Jernløse

Forslag til nye mødedatoer (bilag)
Datoerne blev vedtaget med få ændringer.
7) Eventuelt
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Referat: Nina Ravn

Således oplæst og godkendt. Vipperød den 8. maj 2018
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