Referat
Provstiudvalgsmøde, afholdt onsdag den 22. august 2018 kl. 16.30
Holbæk Provstis Udviklingscenter, Hellestrupvej 38, Sønder Asmindrup, 4390 Vipperød

Til stede:

Detlef von Holst, Flemming Christensen (deltog
ikke i behandlingen af pkt. 4c), Birgit Nygaard,
Niels Weinriech (deltog ikke i behandling af pkt.
2c6), Michael Rosendahl (deltog ikke i
behandlingen af pkt. 4c), Per Ove Jensen, Jette
Bach (deltog ikke i behandlingen af pkt. 2c4) og
Bent Løvschal.
I mødet deltog desuden provstikonsulent Peder
Gundersen

Afbud:

Jan Eberholst.

1) Referat
a) Evt. kommentarer til referat fra sidste PU
møde den 4. juni 2018 (bilag)
b) Referat fra Budgetsamråd den 14. juni
2018 (bilag)

2) Økonomi
a) Provsti:
(1) Budgetopfølgning pr. 30/6 2018,
herunder oversigt over puljer
(bilag)
(2) Budget 2019 (bilag)
(3) Bestilling af Mastercard Business
Debit-kort (hævekort) til Provst,
provstikonsulent og
provstisekretær (bilag)
b) Menighedsråd:
Ansøgninger:
Orø Menighedsråd

a) Ingen yderligere kommentarer. Opfølgning
pkt. 4 a. følger.

b) Taget til efterretning. Vedrørende pkt. 3.: Det
understreges, at der er tale om, at det er
omkostninger til kirkegårdsdriften, der ikke bør
overstige 25% af driften.
A1) Taget til efterretning
A2) Det blev besluttet at budget 2019
færdiggøres udfra:


at kirkeskatteprocenten ønskes fastholdt
på 0,96%



at det tilstræbes, at saldo på
mellemregningskontoen skal være
1.000.000 kr.



at den tidl. udmeldte driftsramme ikke
reguleres yderligere da det forventede
udskrivningsgrundlag er reduceret med
ca. 1,5% i forhold til tidl. udmelding.
(Finansministeriets forventede
prisstigninger er udmeldt til 1%).

Orø Menighedsråd ønsker – og ansøger
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om, at overdrage et areal tilknyttet Orø
Kirke og Præstegård. Ansøgning modtaget
fra kasserer.
c) 5 % puljen:
Ansøgninger:

Flemming Christensen havde forbehold
for denne beslutning.


det afsatte beløb til PUK reguleres ikke jf
indstilling i bilag



at der sammen med revisionen af
”Varbæk-modellen” og udmeldingen af
nye driftsramme for perioden 2020-2022
udarbejdes en plan for prioritering af
større anlægsprojekter. En sådan plan
udarbejdes ikke nu, da der aktuelt er
større akutte præstegårdssager, hvis
økonomiske konsekvenser endnu ikke
kendes. Det må forventes, at der ikke
igangsættes og bevilliges nye større
anlægsprojekter før medio 2019.



at der øjeblikligt overføres 500.000 kr. fra
5%-midlerne til den fælles anlægsramme.



at aktivitetspuljen nedsættes med
300.000 kr.



at der finansieres 950.000 kr. ved
anvendelse af ikke anvendte
anlægsmidler fra tidligere år.



I forbindelse med budgetkonsultationen
blev følgende reguleret i forhold til
udsendt bilag:

(1) Store Tåstrup Menighedsråd
Der er administrativt bevilget 26.156 kr.
til Store Tåstrup Menighedsråd vedr.
skimmelsvamp-undersøgelse i
præstegården (tillægsbevilling til tidl.
bevilling på 50.000 kr.)
(2) Store Tåstrup Menighedsråd
Store Tåstrup Menighedsråd søger om
tillægsbevilling på 728.935 til
udskiftning af fodtømmer i Store
Tåstrups Præstegård m.v. (bilag følger).
Repræsentanter for MR deltager i
budget-konsultation.
(3) Butterup-Tuse Menighedsråd
Butterup-Tuse Menighedsråd søger om
at få dækket det fulde restbeløb – ca. kr.
277.000 – da Nationalmuseet havde
lavet fejl i første prisoverslag vedr.
renovering af historisk inventar i
Butterup Kirke (bilag)

* Skt. Nikolai Menighedsråd: Der
bevilliges 50% af det ansøgte beløb til
arkitektkonkurrence, 100.000 kr. Det
forventes, at menighedsrådet selv
finansieres de resterende 50%.
Projektforslaget ønskes udformes i
etaper.

(4) Skamstrup-Frydendal
Menighedsråd
Skamstrup-Frydendal Menighedsråd
søger om dækning af uforudset udgift
kr. 11.750 inkl. moms da rotter har
gennemhullet Frydendal Kirkes mur.
(bilag)

* Nørre Jernløse Menighedsråd: Der
afsættes 1.900.000 kr. til varmeanlæg.
Menighedsrådet opfordres til at finde
supplerende midler til renovering af
våbenhuset. Bevillingen skal ses i
sammenhæng med tidligere afsatte
midler (306.000 kr.)

(5) Gislinge Menighedsråd
Gislinge Menighedsråd søger om
dækning af kr. 22.500 inkl. moms til
reparation af tagkonstruktion/tagnedløb - en fejl, der blev fundet ved
provstesyn 1/9- 2016 (bilag)
(6) Ugerløse Menighedsråd
Ugerløse Menighedsråd søger om kr.
100.000 til dækning af dels arbejdsløn
på kr. 80.000 og dels miljørive og



At den samlede udskrivning af kirkeskat
2019 vil udgøre 92.037.000 kr.

A3) Provstiudvalget tilslutter sig, at der bestilles
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ukrudtsbrænder kr. 20.000 (bilag)
d) Aktivitets- og udviklingspulje 2018
Ansøgninger:
e) Ledelsespuljen:
Ansøgninger:
1. Folkekirkens Lederuddannelse som
henvender sig til kontaktpersoner
(bilag)

debetkort til provst, sekretær og ny konsulent.
B) Provstiudvalget godkender, at arealet, mtr.
10, ejendomsnummer 1214 (flagpladsen),
beliggende Bygaden 62, 4305 Orø, kan afhændes
til foreningen KulturBeholderen Orø. Det
forudsættes, at overdragelsen tinglyses iht.
gældende regler og overdragelsen sker uden
omkostninger for menighedsrådet.
C1) Taget til efterretning
C2) Ansøgningen om tillægsbevilling vedrørende
fodtømmer stilles i bero og indgår i samlet
projekt om renovering af præstegården for
skimmelsvamp.
Der bevilliges op til 371.874 kr. til akut
nødvendig udskiftning af tavl. Menighedsrådet
afholder udgiften til efterfølgende kalkning via
driftsmidlerne.
C3) Det indstilles, at Butterup-Tuse MR får
dækket det yderligere beløb kr. 277.000.Total
bevilling udgør nu op til 502.000 kr.

C4) Ansøgningen afslået begrundet i beløbets
størrelse og omkostningens karakter; den må
henregnes som værende en driftsomkostning.
C5) Godkendt
C6) Menighedsrådet får bevilliget op til 80.000
kr. til ekstra arbejdsløn i forbindelse med
ekstraordinære arbejder på kirkegården.
Menighedsrådet må fremadrettet sikre, at der
afsættes tilstrækkelige økonomiske midler til
driften af kirkegården så den ønskede standard
kan fastholdes.
Indkøb og udskiftning af redskaber og maskiner
skal dækkes indenfor driftsrammen
E1)
PU har tidligere tiltrådt, at KP kan få dækket
udgifter til deltagelse.
3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
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a) Kirkehus, Skt. Nikolai
b) Sdr. Asmindrup kirke
c) Provstikontor, Sdr. Asmindrup –
orientering.
d) Kundby præstebolig

c) Per Ove Jensen orienterede om færdiggørelse
(til tiden). Indvielse d. 17. august 2018 var en
succes.

f) Godkendt

e) Tuse sognehus
f) Tølløse
Godkendelse af overslag på
bygherrerådgivning til Tølløse Præstegård
vedr. ombygning (bilag)

g) Skimmelsvamprenovering og fodtømmer
udskiftning samles til et projekt.
Projektbeskrivelse og overslag forventes i
september.

g) Store Tåstrup Præstebolig
4) Provstifællesskabet

4a
Punktet taget til efterretning.

a) I forlængelse af provstesyn, foråret 2018,
har Tølløse Menighedsråd fremsendt plan
4b
for udskiftning af hække
Befordringsgodtgørelse til
b) Retningslinjer for befordringsgodtgørelse menighedsrådsmedlemmer m.fl. refunderes til
statens lave takst. Beslutningen formidles til
c) Takstregulativ for Skt. Nikolai Kirke (bilag). menighedsrådene med anbefaling af, at rådene
følger samme procedure.
d) Udkast til aftale mellem KViST og Holbæk
Provsti vedr. faciliteterne i
Udviklingscentret, Sdr. Asmindrup (bilag)
e) Økonomisk oversigt vedr. etablering af
Holbæk Provstis Udviklingscenter (bilag)
f) ChurchDesk Provsti–
kommunikation/hjemmeside (bilag)

4c
Beslutning udsættes til samlet revision af de
fælles vedtægter om 1-2 år.
4d
Forslag til aftale sendes til KViSTs bestyrelse - der
afregnes et mindre beløb pr. medarbejder.

4e
PU beslutter, at der stilles en yderligere ramme
g) Folkekirkens Feriehjælp (bilag)
på 200.000 kr. til rådighed for drift og yderligere
h) Henvendelse fra Undløse MR vedr. radon i etablerings omkostninger resten af året.
Omkostningen dækkes af ”frie midler”.
præstegården (bilag)
PU tiltræder hermed, at restbeløbet 66.162 kr.
afsat i anlægsrammen til forprojekt kan
anvendes til indretning af Udviklingscentret.
4f
Det blev besluttet, at provstiet tilslutter sig
”ChurchDesk Provsti”. Omkostningen indregnes
PUK-budgettet.
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4g
Punktet udgik
4h
Provstiudvalget har noteret, at der ikke er faglige
belæg for yderligere tiltag i forhold til
præstegården. Provstiudvalget kan derfor ikke
efterkomme ønsket om yderligere tiltag.

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

6) Kommende mødedatoer

a) Provsten orienterede om:
* Ophævelse af bopælspligten for nuværende
sognepræst i Sdr. Jernløse.
* Indbrud i Gislinge kirke
* Provstiudvalgskonference 3. november –
interesserede henvender sig til Nina Ravn.
* Aftale med Vipperød menighedsråd om, at
graveren i Sdr. Asmindrup fremover vil varetage
rengørings- og pedelfunktionen i forhold
Udviklingscentret.
* Gennemført evaluering af ansættelsen af
korshærs- og diakonipræst.
* afholdt møde med borgmesteren.
b) Konsulenten orienterede om:
* at der er valg til menighedsrådet i Jyderup og
Sønder Jernløse i november 2018
c) Udgik pga. af sygdom
KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
2018:
Onsdag den 26. september – møde, orientering fra stiftsrådet
NY Onsdag d. 3. okt. 17:00 - 21:00, Skt. Jørgensbjerg sognegård. Møde
for Stiftsråd og provstiudvalg
Tirsdag den 23. oktober – møde
Onsdag den 7. november – møde
Torsdag den 13. december møde inkl. juleafslutning
Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt

Andre møder:
Torsdag den 20. september kl. 17:00-19:00 – Kirkeværgemøde i Nr.
Jernløse
Tirsdag den 6. november kl. 19:00-21:00 – Menighedsrådsformandsmøde
Fredag den 1. februar 2019 – lørdag den 2. februar – præste- og
formandsdøgn

7) Eventuelt

* Præstebolig i Kundby – provstiudvalget
bekræfter, at PU bakker op om etablering af ny
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præstebolig i Kundby.
* Vipperød Menighedsråd anmodes om, at
forplads ved udviklingscentret bliver reguleret,
cykelstativ flyttes, handicap p-plads etableres og
skiltningen tydeliggøres.
Referat: Peder Gundersen

Således oplæst og godkendt. Sdr. Asmindrup d. 22. august 2018
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