Referat for: Slagelse Provstiudvalg
PU møde 21. marts 2018. Kl. 15:30
Mødested:

Mødepunkt
1

Mødedeltagelse

Beslutning
Afbud fra:
Lise Flindt Hansen (p.g.a. ferie) - i Lise Flindt
Hansen's fravær, er personlig suppleant Gitte M.
Rasmussen, Sorterup-Ottestrup og Kindertofte
Pastorat, indkaldt.
Uden afbud fra:
Leif Nykjær Nikolajsen.
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Dagsorden

Godkendt.

3

Godkendelse af PUK årsregnskab 2017

Regnskabet fremlagt og godkendt:
Slagelse Provstiudvalg, CVR-nr. 21252174,
Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 10:54

4

Godkendt.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Sørbymagle-Kirkerup: 42.500 kr. færdiggørelse af kirkegårdsmur
Sørbymagle-Kirkerup MR ansøger i skrivelse
af 07.03.2018 om 42.500 kr. = 'restbeløb' i f.m.
færdiggørelsen af 1. etape renovering
kirkegårdsmur som opr. var budgetsat til
150.000 kr. Menighedsrådet har modtaget
overslagspris ialt kr. 192.500 kr. fra
murerfirma - og ønsker arbejdet iværksat i
foråret 2018.
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Når arbejdet er udført, kan kopi af faktura
indsendes til PU - hvorefter det ansøgte beløb vil
blive overført til kirkekassens driftskonto.

Godkendt.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Sørbymagle-Kirkerup: 75.000 kr. færdiggørelse af kalkning Kirkerup Kirke
Sørbymagle-Kirkerup MR ansøger i skrivelse
af 07.03.2018 om 74.526,50 kr. ekstraudgift i
f.m. afrensning af murværk på Kirkerup Kirke
(forstenede alger i kalklaget) - inden selve
kalkning af kirken foretages. MR har modtaget
tilbud fra murerfirma for afrensning og

Referat,21-03-2018

Når arbejdet er udført, kan kopi af faktura
indsendes til PU, hvorefter det ansøgte beløb vil
blive overført til kirkekassens driftskonto.

Side: 1

Mødepunkt
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kalkning på ialt kr. 249.526,25 kr.
6

Godkendt som 5%-lån.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Sørbymagle-Kirkerup: 147.500 kr. kirkegårdsmur, Kirkerup
MR ansøger i skrivelse af 13.03.2018 om
147.500 kr. incl. moms til dækning af udgift i
f.m. reparation af ringmur ved Kirkerup
kirkegård. Muren er den 13. marts skredet ud,
ca. 2 mtr. og ligger delvist ude på kørebanen.
Der er i f.m. budgetlægning for 2019 indhentet
tilbud på repr. af muren - dette jfr. synsrapport
fra august 2017 samt i september 2017 afholdt
møde med provstiudvalgets rådgiver i byggeog anlægssager, Poul K. Larsen, MR samt
murerfirma.

7
Sag: Ombygning, ny præstebolig, ny
varmeforsyning. (704) - Boeslunde Sogn
HS fremsender økonomi for haveprojekt
HS Rådgivning v/Peter Frimann fremsender
økonomisk oversigt i f.m. anlæggelse af have
og opførelse af carport/udhus til præsteboligen.
Af oversigten fremgår, at der p.t. er manglende
finansiering på 144.515 kr. excl. moms.
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Når arbejdet er udført, kan kopi af faktura
indsendes til PU, hvorefter det ansøgte beløb vil
blive overført til kirkekassens driftskonto.
MR anmodes om, at indregne udgiften i budgettet
for 2019 - således at lånebeløbet kan tilbagebetales
til 5%-puljen.

PU vil kunne godkende, at der i f.m. haveprojektet
bevilliges midler fra 5%-puljen, i størrelsesorden
med det ansøgte.
Dog ønsker PU at få oplyst, hvad det nærmere
indebærer med de 3 anbefalede besparelsesforslag:
1) trappe, reduceres 2) lyskasser, reduceres og 3)
dræn, reduceres.
Ansøgning om 5%-midler til den manglede havefinansiering ca. 145.000 kr. +/- kan, når
'slutregnskab' foreligger (heri modregnet evt.
besparelser/ uforudseelige udgifter/ prisstigning
Huscompag.) - indsendes til PU.

Godkendt.
Sag: Ny belægning - Tårnborg Kirkes
hovedindgang (1238) - Tårnborg Sogn
MR ansøger om PU's godkendelse til
anlæggelse af ny belægning, Tårnborg Kirke
MR ansøger i skrivelse af 10.03.2018 om PU's
godkendelse til at anlægge ny fast belægning
mellem Tårnborg Kirkes hovedindgang og
kirkegårdslågen. Forslag til ny belægning er
kommet i stand med rådgivning fra
kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted - se
dennes seneste notat af 05.03.2018. Endvidere
vedlægges skitsetegninger A og B, henholdsvis
for ny brostensbelægning/ny
bordurstensbelægning samt ny
chausséstensbelægning. MR har valgt forslag
A.

PU kan kun bifalde den gode dialog som MR har
haft med kirkegårdskonsulenten - og noterer sig, at
der indhentes 3 tilbud på arbejdets udførelse, der
forventelig igangsættes i indeværende år.
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Mødepunkt
Sag: Høje træer i præstegårdshaven (1030) Kirke Stillinge Sogn
Grundejerforening anmoder om møde med PU
Grundejerforeningen Degnevænget v/Asger
Bergo Friis anmoder om et møde med PU,
inden at beskæringsarbejdet i foråret 2018 igangsættes. Asger Bergo Friis er på
grundejerforeningens vegne utilfreds med
forløbet - og mener fortsat at flere træer skal
fældes, at man ikke kan nøjes med beskæring
og udtynding i det i sagen berørte område
mellem præstegårdshaven ud mod 'skolestien'.
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Formandsmøde den 11. april 2018
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Beslutning

PU drøftede sagen - og blev enige om, at lade
Thors Træpleje igangsætte arbejdet i april 2018
som aftalt, og så derefter besigtige forholdene
sammen med sognepræsten, menighedsrådet og
grundejerforeningen.
PU finder at man har tilgodeset begge 'parter' i
sagen, og kan kun tilslutte sig den af Thors
Træpleje udarbejdede 'handlingsplan'.

Indbydelse udsendes den 22. marts.
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Orientering
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Taget til efterretning.
Sag: Udsmykning / Maleri - Thomas Kluge
(990) - Sankt Povls Sogn
MR fremsender finansiering for maleri i kirken
Skt Povls MR's finansieringsplan af 28. februar
2018 i f.m. Thomas Kluge maleri i niche i
kirken: 1. Flytning af epitafium:18.500 kr ex.
moms / 2. Maling niche v/prædikestol: 5.000 kr
ex. moms / 3. Maleri med ramme: finansieres
ved indsamlede midler.
Projekt 1 og 2 vil blive indarbejdet i udkast til
budget for 2019 eller 2020.
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Taget til efterretning.
Sag: Istandsættelse af 2 præsteboliger i Skt.
Povls (1236) - Sankt Povls Sogn
Notat om præsteboligerne
MR-formand Jørgen Fink - fremsender, på
baggrund af begge præsters
fraflytning/arbejdsophør i foråret/sommeren
2018 - notat vedr. præsteboligerne i Skt Povls.
Begge boliger skal forventeligt istandsættes, og
der er i budgettet for 2018 ikke afsat midler
hertil.
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Taget til efterretning.
Sag: 5%-midler: 2017 (1062)
Opgørelse over forbrug af 5%-midler 2017
Opgørelse over forbrug af 5%-midler 2017.
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Orientering v/provst
Præsteboligprojekt i Gimlinge

- eventuel rådgiver er kontaktet. Sagsmateriale
udsendes til PU, og/eller sags nr. oplyses.

Provsti-hjemmeside

Der er tegnet aftale med DKM - Danmarks
Kirkelige Mediecenter.

Mødet sluttet kl. 18.00
Ref.
Lone S. Hansen
sekr.
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