Referat
Provstiudvalgsmøde mandag den 4. juni 2018 kl. 16.30
Provstikontoret, Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52

Der var ingen afbud. Michael Andersen deltog
fra pkt. 4f.
Niels Weinreich deltog ikke i pkt. 2d1.
Michael Andersen og Flemming Christensen
deltog ikke i behandlingen af anlægsønske for
Skt. Nikolai Menighedsråd.

Afbud:

1) Referat
a) Kommentarer til referat fra sidste PUmøde den 8. maj 2018 (bilag)

Der var ingen kommentarer

2) Økonomi

Pkt. 2a1
Følgende guideline for de anlægsrammen blev
(1) Budget 2019 (bilag følger), herunder besluttet:
drøftelse af model for
 Max årlig afdragsbelastning på kr. 5 mio.
budgettildeling fra 2020
 Låneoptag må max udgøre 40% af det
(2) Kvartalsrapporter fra MR – 1. kvartal
årlige ligningsbeløb.
2018 (bilag følger)

a) Provsti:

(3) Punkter til Budgetsamråd?
b) Menighedsråd:

Følgende delkriterie blev besluttet: Akutte ting
prioriteres.

Ansøgninger:

Listen over anlægsønsker blev gennemgået.
Indstillingerne blev tiltrådt med bemærkning om,
(1) Skamstrup Kirkegård.
at PU gerne ser samarbejde ml.
I forlængelse af godkendelse af
menighedsrådene om fx samlet indkøb af
helhedsplan søger menighedsrådet om maskiner, så der kan opnås rabat eller indkøb af
kr. 200.000 til umiddelbar igangsættelse maskiner i fællesskab.
af omlægninger. Menighedsrådet har
haft den opfattelse, at der var givet
Listen over aktiviteter finansieret via PUK blev
(mundtligt) tilsagn og arbejderne er
gennemgået. Indstillingerne blev tiltrådt med få
derfor allerede igangsat.
bemærkninger til afklaring.
(2) Gislinge Menighedsråd
Gislinge Menighedsråd anmoder om
møde med PU om, hvordan driften af
sognegården kan fungere fremadrettet
(bilag)

Det er PU’s holdning, at Varbæk-modellen
fortsætter i perioden 2020-2022 med opdatering
af grunddata. Modellens opbygning præsenteres
på Budgetsamråd.
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(3) Tølløse Menighedsråd
Formand for Tølløse Menighedsråd har i Pkt. 2a2
mail til provsten forslået en evaluering Kvartalsrapporterne blev taget til efterretning.
af processerne siden sidste præsteskifte
Pkt. 2a3
c) 5 % puljen:
Varbæk-modellens opbygning.
Ansøgninger:
Besøgsrunde.
1. Gislinge Menighedsråd søger om kr.
19.800 til dækning af sikring af
Pkt. 2b1
gravsten (bilag)
Ansøgningen blev godkendt.
2. Stigs Bjergby-Mørkøv Menighedsråd
søger om ca. kr. 500.000 til renovering
af Stigs Bjergby præstegård if med
præsteskifte (bilag)
3. Jyderup Menighedsråd søger om kr.
31.850 til dækning af risikosikring af
museumsudpegede gravsten (bilag)
Der henvises endvidere til behandling
af pkt. 2c3 på PU-mødet den 12. april
2018 (bilag)

Pkt. 2b2
Det blev godkendt, at FU holder møde med
Gislinge Menighedsråd.

Pkt. 2b3
Det blev godkendt, at FU gennemfører
evaluering af den aftalte byggeproces med
repræsentanter fra Tølløse Menighedsråd når
5. Kvanløse Menighedsråd søger om
ombygning af præstegården er gennemført, som
dækning af kr. 170.393,75 til forøgelse tidligere givet tilsagn om. Fmd. og næstfmd. for
af strømforsyning samt separering af
Provstiudvalget inviterer fmd. og næstfmd. til en
kloak (bilag)
generel drøftelse af samarbejdet ml. provsti og
MR.
d) Aktivitets- og udviklingspulje 2018
4. Butterup-Tuse Menighedsråd søger
kr. 31.750 til dækning af udgift til
sikring af gravsten (bilag)

Ansøgninger:
1. Ugerløse, Nr. Jernløse og Kvanløse
Menighedsråd søger i fællesskab om
kr. 15.000 til dækning af musik og sang
til fælles sommergudstjeneste på
Brorfelde (bilag)
e) Ledelsespuljen:
Ansøgninger:
1. Ny arbejdsmiljø-ansvarlig præst
foreslås sendt på arbejdsmiljø-kursus
til kr. 6.900 (bilag)

Pkt. 2c1
Det godkendes, at ansøgningen fra Gislinge
Menighedsråd efterkommes for så vidt angår de
af museet udpegede bevaringsværdige sten.
Eksakt beløb bedes oplyst inden næste PUmøde.
Pkt. 2c2
Det godkendes, at Stigs Bjergby-Mørkøv
Menighedsråd får dækket op til kr. 500.000 til
renovering af præstegård if med præsteskifte.
Pkt. 2c3
Det godkendes, at Jyderup Menighedsråd får
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dækket kr. 16.300 jf. særskilt bilag.
Pkt 2c4
Det godkendes, at Butterup-Tuse Menighedsråd
får dækket udgiften.
Pkt 2c5
Det godkendes, at Kvanløse Menighedsråd får
dækket den ansøgte udgift.

Pkt. 2d1
Det godkendes, at de 8 sogne, der har søgt
beløbet, som rettelig er kr. 12.000, får dækket
beløbet. Og det forventes fremover, at
omkostningen vil indgå i driften.

Pkt. 2e1
Det godkendes, at ny arbejdsmiljø-ansvarlig
præst sendes på kursus jf. bilag.

3) Større projekter (punkter til behandling er
fremhævet):
a) Kirkehus, Skt. Nikolai
b) Sdr. Asmindrup kirke
c) Provstikontor, Sdr. Asmindrup –
orientering.

Pkt. 3c
Per Jensen orienterede til punktet.

d) Kundby præstebolig
e) Tuse sognehus

Pkt. 3e
Udbud er gennemført og den accepterede Punktet blev taget til efterretning.
pris er inden for den afsatte ramme.
Byggeriet er igangsat.

f) Præstebolig og sognefaciliteter, Tølløse

Pkt. 3g
Michael Andersen, Jan Eberholst, Birgit Nygaard,
Vi mødes med Soderup Menighedsråd den Niels Weinreich, Per Jensen, Flemming
Christensen og Detlef von Holst og Peder
12/6 – hvem repræsenterer PU?
Gundersen deltager i mødet. Nina Ravn
meddeler Soderup MR, hvem der deltager.
h) Store Tåstrup Præstebolig
Pkt. 3h
g) Soderup Præstegård
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Renovering for skimmelsvamp

Punktet afventer yderligere materiale, før der
kan orienteres fyldestgørende.

4) Provstifællesskabet
a) Overenskomst - konfliktsituationen – hvad Pkt. 4a
Der udarbejdes udkast til åbent brev til
har vi lært af det?
biskopperne til næste PU-møde.
b) Referat fra bestyrelsesmøde i
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland
Falster I/S den 10. april 2918 (bilag)

Pkt. 4b
Taget til efterretning.

c) Referat af interessentskabsmøde 2018
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland
Falster I/S (bilag)

Pkt. 4c
Taget til efterretning.

g) Forslag til fordeling af omkostninger i
udviklingscentret i Sønder Asmindrup

Pkt. 4f
Det godkendes, at Peder Gundersen får
bemyndigelse til at indgå databehandleraftaler.

Pkt. 4d
d) Forbrugsaftale præstebolig, Ugerløse Sogn Pga. de særlige forhold i Ugerløse sogn,
godkender PU det forslag de er kommet med, at
(bilag)
de refunderes 30% af det forbrug præsten har på
årsplan vedr. vand.
e) Afhjælpning af radon i præsteboliger –
Stenhusvej 16B, Holbæk og Hovedgaden
Pkt. 4e
7, Nr. Jernløse (bilag)
Det godkendes, at rapporten fra konsulent Poul
Klenz Larsen tages til efterretning og vi
f) Bemyndigelse til Peder Gundersen pva.
forventer, at de foreslåede tiltag igangsættes
Holbæk Provsti til indgåelse af
Bygningssagkyndig John Veje står til rådighed ift.
databehandleraftaler iht. Den ny
udarbejdelse af projektet.
forordning om persondata.

Pkt. 4g
Det godkendes, at KViST betaler et årligt
administrationsgebyr. Øvrige driftsomkostninger
konteres under den enkelte bruger. Provstiet
udarbejder notat til næste møde.
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. 5a
Provsten oplyste, at der foreligger mundtlig
aftale om, at KViST udvides med Ringsted/Sorø
Provsti. Der bliver yderligere oprettet en ½
lærer-stilling i Ringsted til samarbejdet.
Provsten oplyste fra jobopslag til ny
provstikonsulent, at der er kommet 24
ansøgninger – og ansættelsesudvalget
gennemfører samtaler uge 24 og 25.
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Provsten oplyste, at der er kommet møde i stand
med Holbæks borgmester den 25. juni om
mulige samarbejder på det sociale og diakonale
felt mm. Provsten og 2 navngivne præster
deltager.
Provstikonsulenten oplyste om den generelle
situation.
6) Kommende mødedatoer

KALENDER:
Møder hvor PU deltager eller er arrangør:
2018:
PU-møder:
Mandag d. 4. juni – Budget 2019, Kl. 16:30-21:00.
Torsdag den 14. juni – Budgetsamråd kl. 19:000-21:00 – evt. PU møde kl.
17:30-19:00.
Onsdag d. 22. august kl. 16:00-21:00 - møde og budgetkonsultation (á 20
min. varighed til hver)
Onsdag den 26. september – møde, orientering fra stiftsrådet
Tirsdag den 23. oktober – møde
Onsdag den 7/11 – møde
Torsdag den 13. december møde inkl. juleafslutning
Møderne holdes kl. 16.30-19 hvor andet ikke er nævnt

Andre møder:
Fredag den 17. august kl. 16:00-20:00 – indvielse af Hellestrupvej 38, Sdr.
Asmindrup (erstatter Provstiets Dag)
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

Der var ingen bemærkninger til punktet.
Referat: Nina Ravn

Således oplæst og godkendt.
Vipperød, den 4. juni 2018
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