Referat for: Slagelse Provstiudvalg
PU møde 24. januar 2018. Kl. 15.00
Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Bredegade 7A

Mødepunkt

Beslutning

1

Mødedeltagelse

Alle mødt.

2

Velkommen til Pia B. Thomsen - vikar på
provstikontoret

Ansat i sygevikariat pr. 01.01. og indtil 01.05. med mulighed for yderligere forlængelse.

3

Dagsorden

Godkendt - således at pkt. 26 (orientering) ændres
til pkt. 17 (beslutning).

4

Folkekirkens Familiestøtte

Orientering v/Leif Sondrup fra 'Folkekirkens
Familiestøtte'.
Endvidere orientering v/sognepræst Andreas
Jensen, medlem af den tidligere bestyrelse for
Home-Start i Slagelse.
Home-Start, Slagelse blev nedlagt pr. 31.12.2017 p.g.a. manglende økonomisk støtte fra Slagelse
Kommune.

5

Protokollat taget til efterretning.
Sag: PUK 2017 (935)
Nyt bilag til regnskabsinstruks opdateres og
fremlægges på næste PU-møde.
Revisionsprotokollat - kasseeftersyn PUK 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab's
revisionsprotokollat af 29. november 2017 for
kasseeftersyn i PUK.
Revisor konstaterer, at der ikke er etableret
'funktionsadskillelse' (mellem bogføring og
betaling) - og at bilag til regnskabsinstruks ikke
er den opdaterede/nyeste version.

6
Sag: Tryggevælde Provstiudvalg, info-møde
(1192)

PU takker for indbydelsen - og vil informere
Tryggevælde Provsti om hvem/hvormange fra
provtiudvalget som deltager den 1. marts 2018.

Tryggevælde Provstiudvalg indbyder til møde

(Karin Flittner og Verner Lindberg - er forhindret i
at deltage).
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Mødepunkt

Beslutning

1.3.18
Tryggevælde Provsti indbyder Slagelse
Provstiudvalg til uformelt møde den 1. marts
2017.
7
Sag: Lundforlund Pastorat (1206) Lundforlund Sogn
Forpagtningskontrakt mellem Lundforlund
Pastorat's MR og Henning Hansen.
Forpagtningskontrakt mellem bortforpagter
Lundforlund Pastorat's MR og forpagter
Henning Hansen - på et 27,41 ha jordareal.
Forpagtningskontrakten har været til
gennemsyn hos VKST (Arne Svendsen).
8

Godkendt i henhold til præstegårdskonsulentens
påtegning - dog med den tilføjelse til §2:
- at forpagtningsaftalen ved aftalens udløb kan
genforhandles og eventuelt forlænges med
yderligere en 5-års periode.
- at forpagtningen som minimum skal i offentligt
udbud hver 10-ende år”…..

Godkendt.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Sørbymagle: 22.720 kr. - Skovbo Data
Sørbymagle-Kirkerup MR ansøger i skrivelse
af 11.01.2018 om 22.720 kr. fra
provstiudvalgets 5%-pulje, til dækning af udgift
i f.m. assistance fra Skovbo Data angående
gravstedsregistreringen på kirkegårdene i
Sørbymagle og Kirkerup.

9

Når kopi af faktura fra Skovbo Data er indsendt til
PU - vil det ansøgte beløb blive overført til
kirkekassens driftskonto.

Godkendt.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Sørbymagle: 150.000 kr. - renovering
kirkegårdsmur
Sørbymagle-Kirkerup MR ansøger i skrivelse
af 11.01.2018 om et likviditetslån på 150.000
kr. fra provstiudvalgets 5%-pulje til dækning af
udgift i f.m. renovering af kirkegårdsmuren ved
Sørbymagle Kirke. Arbejdet er udført i samråd
med provstiets rådgiver i bygge- og
anlægssager Poul Klenz Larsen. Muren mangler
at blive kalket.

Midlertidigt likviditetslån på 150.000 kr. bevilliges
- lånet skal tilbagebetales senest 28. december
2018.

PU er bekendt med, at kirkekassen for
budgetåret 2018 har fået tildelt 150.000 kr. i
ligningsmidler til projektet.
10
Sag: 5% midler: 2018 (1205)

PU gennemgik ansøgning, bilagsoversigt for
graverafløsning samt kvartalsrappport pr.
31.12.2017.

Sørbymagle: 259.731 kr. - assistance til
kirkegårdene
Sørbymagle-Kirkerup MR ansøger i skrivelse
af 11.01.2018 om 259.731 kr. fra

Af bilagsoversigten fremgår det, at ekstern hjælp til
graverafløsning har været ret udgiftskrævende.
Ligeledes fremgår det, at der har været udført større
arbejder, både på kirkegården og i
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Mødepunkt
provstiudvalgets 5%-pulje til dækning af udgift
i f.m. gravers sygdom, og den dermed
indkøbte/eksterne assistance til
kirkegårdsarbejde og præstegårdshave - ialt
incl. moms 319.000 kr. herfra modregnes
dagpengerefusion for graver: 59.600 kr. Den
samlede udgift dækker perioden fra ultimo
august til og med ultimo november 2017.

Beslutning
præstegårdshaven.
PU kan delvist godkende bevilling fra 5%-pulje,
således at der i det ansøgte beløb sker fradrag for
1):angivet momsbeløb opgjort på bilagsoversigt,
2):restbeløb fra færdiggjorte/ikke udførte
anlægsarbejder, jfr. anlægsskema pr. 31.12.2017.
Særskilt skrivelse herom til MR.

11

Godkendt.
Sag: 5% midler: 2018 (1205)
Slagelse Kirkegårde: 50.000 kr. - arbejdsbil
Slagelse Kirkegårde ansøger i skrivelse af
16.01.2018 om 50.000 kr. fra 5%-puljen, til
delvis dækning af udgift i f.m. udskiftning af
arbejdsbil på kirkegården. Samlet anslået udgift
80.000 kr., hvoraf kirkegården af sine 'frie
midler' kan erholde ca. 30.000 kr.

12

Når kopi af faktura for køb af arbejdsbil er indsendt
til PU, vil det ansøgte beløb blive overført til
kirkegårdskassens driftskonto.

Taget til efterretning.
Sag: Slagelse Kirkegårde: forsøgsordning med
selvstændig kasse (1212)
Blanket/skabelon til brug for forsøgsramme
Blanket til brug for forsøgsramme vedr. ændret
organisering af samarbejde som selvstændig
juridisk enhed - udfyldt af Slagelse Kirkegårde
v/kirkegårdsleder Bent Nielsen. Blanket
(skabelon) fremsendes til de 4 'ejere'/ MR i
Slagelse by: Sct. Mikkels, Sct. Peders,
Nørrevang og Antvorskov - til behandling.

13
Sag: Gerlev og Sludstrup - 2. etape kirkemure
(1147) - Gerlev Sogn
MR's indstilling af murerfirma - reparation
kirkegårdsmure
MR indstiller i skrivelse af 09.09.2017 det
murerfirma, som har fremsendt tilbud på
istandsættelse af kirkegårdsmurene ved Gerlev
og Sludstrup Kirke. MR havde opr. indbudt 2
murerfirmaer, men kun et murerfirma bød på
opgaven. Samlet udgift 323.750 kr. incl. moms,
som erholdes via midlerne fra 'Projekt
renovering af kirkegårdsmure'.
Poul Klenz Larsens udtalelse af 06.10.2017
Provstiets rådgiver i bygge- og anlægssager
Poul Klenz Larsens notat af 06.12.2017.
Kirkegårdsmurene ved Gerlev og Sludstrup
Kirker er besigtiget sammen med MRReferat,24-01-2018

PU kan anbefale, at Slagelse Kirkegårde får
mulighed for at udarbejde eget budget og regnskab
- således at budget- og regnskabsdelen ikke
længere skal føres under Sct. Mikkels sogns
Kirkekasse.
Når forventet godkendelse fra de 4 MR i Slagelse
By foreligger - bemyndiges provst Ulla Thorbjørn
Hansen - til KM - at fremsende ansøgning om
kirkegårdens deltagelse i forsøgsordningen. Frist
for fremsendelse til KM er den 15. februar 2018.
PU har gennemgået de indsendte tilbud på
renovering af kirkegårdsmurene ved Sludstrup og
Gerlev Kirker.
Udtalelse fra provstiets rådgiver ligeledes
gennemgået og taget til efterretning.
PU skal anmode MR om, at kirkegårdsmurene
renoveres som anbefalet i notat fra rådgiver.
Kirkegårdsmuren v/Gerlev Kirke, således 'kun'
udskiftning af vingetegl mod øst ca. 10 mtr.
og
Kirkegårdsmuren v/Sludstrup Kirke, som tilbud og
angivet af rådgiver.
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Mødepunkt

Beslutning

formanden.
14
Sag: Præstegårds projekt (801) - Gimlinge
Sogn

Præsteboligkonsulentens udtalelse blev
gennemgået - og drøftet.
Provstikontor foranlediger at konsulentens
udtalelse sendes til MR.

Udtalelse fra præsteboligkonsulent
Præsteboligkonsulent Michael Madsens
udtalelse af 22.01.2018 - vedr. projekt 'Ny
præstebolig og nyt menighedshus i Gimlinge
Sogn'.
15
Sag: Kørefliser fra låge til kirkedør - Omø
Kirke (1183) - Omø Sogn
Ansøgning om etablering af fliseadgang
Omø MR ansøger i skrivelse af 15.11.2017 om
5%-midler ialt kr. 49.942 kr. til udgift i f.m.
etablering af flisegang fra kirkegårdslåge til
kirkedør ved Omø Kirke.
PU er bekendt med at MR ved ordinært syn i
2016 har noteret kørefliser som synsudsat
arbejde, og at PU ved behandling af
synsudskrift har noteret at arbejdet kan indføres
som 'ønske' til anlæg i kommende års budget.
Til ansøgningen er vedlagt tilbud fra
Bygningsrenoveringsfirma for arbejdets
udførelse.
Projektet er videresendt til
kirkegårdskonsulenten for dennes udtalelse.
Kirkegårdskonsulentens udtalelse til kørefliser
Kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted's notat
af 08.12.2017 - vedr. Omø MR's tidligere
fremsendte ansøgning om fast
belægning/kørefliser fra hovedindgangslågen til
kirkens hovedindgang.
16

JS/Danmark og SKY Media

Pkt. - og nærmere drøftelse, udsættes til næste
møde.

Den af MR indsendte ansøgning om 5%-midler
gennemgået.
Ligeledes blev udtalelse af 08.12.2017 fra
kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted gennemgået.
PU vil foranledige, at MR får tilsendt
kirkegårdskonsulentens notat.
Som det ses i kirkegårdskonsulenten notat, kan den
ønskede belægning ikke anbefales.
PU skal anmode MR om at forholde sig til
konsulentens notat. og derefter påny indsende
tegning/projekt til PU - også på hvilke materialer
der påtænkes anvendt.
PU kan kun opfordre MR til at tage kontakt til
kirkegårdskonsulenten - også for nærmere råd og
vejledning, og evt. aftale om besigtigelse/møde på
kirkegården.
PU kan p.t. ikke godkende ansøgning om 5%midler.

Orientering ved provst Ulla Thorbjørn.
Mere herom på næste møde.
Endvidere oplyser provst Ulla Thorbjørn, at der er
nedsat et udvalg med 3 præster og provsten, som
vil arbejde på at få oprettet en provstihjemmeside
m.m.

17
Sag: "Klokkerhuset" - Menighedshus (1204) Venslev Sogn

PU drøftede MR's orientering og ønske om at
udbedre/mindske fugtproblemerne i
menighedshuset.

Fugt i gulv/murværk

Ligeledes blev Poul Klenz Larsens notat at
21.01.2018 gennemgået.
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Mødepunkt
MR orienterer i mail af 16.01.2018 - at der i
menighedshuset er en del fugt der trænger op i
murværk. MR har forslag til hvordan
fugtproblemet kan minimeres - udgift ca.
50.000 kr., som kan erholdes via
kassebeholdning.

Beslutning

PU kan anbefale at fugtskaderne og
fugtproblemerne i menighedshuset udbedres.
PU skal anmode MR om at forholde sig til P.K.L.'s
notat - og derfor indsende en samlet oversigt (incl.
økonomi) over 'projektet'.

Provstikontor har kontaktet provstiets rådgiver i
bygge/anlægssager Poul Klenz Larsen, som vil
se på bygningen/Klokkerhuset snarest - og give
en tilbagemelding på en evt. løsning af
fugtproblemet.
Udtalelse fra Poul Klenz Larsen
Udtalelse af 21.01.2018 fra provstiets rådgiver i
bygge- og anlægssager Poul Klenz Larsen,
vedr. Venslev MR's ønske om at få ny
gulvkonstruktion i sognehuset, samt at få
imprægneret de fugtbelastede vægge samme
sted.
PKL's udtalelse efter anmodning fra PU.
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Orientering
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Taget til efterretning.
Sag: Fælleskrematoriet (789)
Referat af bestyrelsesmøde 27.11.2017
Referat fra bestyrelsesmøde i fælleskrematoriet.

19

Taget til efterretning.
Sag: Budget 2018 (1067)
Korsør Kirkegårdsbestyrelses brev til Provst
Kirkegårdsbestyrelsens skrivelse af 30.112017 til provst Ulla Thorbjørn, om manglende
lønfremskrivning i budgettet for 2018.
Provst's svar af 08.12.2017 - til Korsør
Kirkegårds
Provst's skrivelse af 08.12.2017 til Korsør
Kirkegård, som svar på dennes skrivelse af
30.11.2017.

20
Sag: Sorterup sogns Menighedsråd (664) Sorterup Sogn

Taget til efterretning og PU kan godkende
kirkekassens forbrug af midler som anført.

Status på anlægsarbejder januar 2018
Skrivelse af 10-01-2018 fra Sorterup-OttestrupKindertofte MR, hvori orienteres om status på
anlægsarbejder (højttaleranlægget i Otterup
Kirke, renovering af badeværelse i præstegård,
beplantning ved sognehus og flisebelægning og
renovering omkring sognehus). De samlede
udgifter beløb sig til kr. 561.861,00 kr, hvoraf
kr. 65.035,00 var budgetsat på anlæg samt
videreførte anlægsmidler. Resten er finansieret
dels af overskud på årets drift og brug af MR's
frie midler.
21

Taget til efterretning.
Sag: Frigiv / Anlægs- og opspar midler 2017
(1059)

PU-medlem Hanna Bjerregaard meddeler, at
kapitalen er frigivet.

Frigivelse af embedskapital - Sct. Mikkels Sogn
i Slagelse
Sct. Mikkels MR ansøger i skrivelse af
21.12.2017 til Roskilde Stift om frigivelse af
indestående embedskapital på ialt kr.
148.615,61.
MR har i f.m. istandsættelse af præsteboligen
Østerbro 36 haft extraordinære og uforudsete
udgifter. Med provstiudvalgets anbefaling
videresendt til Roskilde Stift.
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Orientering
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Taget til efterretning.
Sag: Kordegn - ny stilling (1199) - Skælskør
Sogn
Anmodning om stillingsopslag som kordegn
Skælskør-Eggeslevmagle MR anmoder i
skrivelse af 04.01.2018 til Roskilde Stift om
stiftets hjælp til korrekte beskrivelser til
stillingsopslag til kordegn på 20 timer.
Nuværende kordegn ønsker at gå fra 30 timer
og ned på 15 timer.

23

PU har til orientering fået tilsendt stillingsopslaget
fra MR, og skal på den baggrund anmode
Skælskør-Eggeslevmagle MR om, at få tilsendt en
kopi af den godkendte samarbejdsaftale, som er
udfærdiget med andre MR, om fælles
regnskabsfunktion.

Taget til efterretning.
Sag: Restaurering, ind- og udvendig på kirke
(906) - Agersø Sogn
Augustinusfonden bevilliger
Augustinusfondens skrivelse af 02.11.2017 hvori bevilliges 327.200 kr. til Agersø Kirke's
restaurering af kalkmalerier.

24

PU noterer sig, at støttebeløbet ydes til restaurering
af fresko og kalkmalerier.
Jfr. tidligere aftale herom - gør PU opmærksom på,
at det samlede udgiftsbeløb til
restaureringsarbejderne reduceres tilsvarende.

Medtages på kommende møde.
Sag: Præstegårds projekt (801) - Gimlinge
Sogn
MR's orientering om eventuel frasalg af
ejendom
MR orienterer i skrivelse af 10.01.2018 om evt.
frasalg af ejendom.
MR orienterer i skrivelse af 10.01.2018 om evt.
frasalg af præstegårdsjord.

25

Taget til efterretning.
Sag: Slagelse Kirkegårde - diverse (541)
Orientering om fældning af allé på Sct. Mikkels
kirkegård.
Slagelse Kirkegårdes skrivelse af 13-12-2017,
hvori orienteres om fældning af allé på
Kirkegårdsstien samt den del af alléen som
ligger inde på Sct Mikkels kirkegård.

26

Taget til efterretning.
Sag: Fugtindtrængning i ydermur (1209) Halskov Sogn
Poul Klenz Larsen's udtalelse om fugt i
murværk
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Orientering
Provstiets rådgiver i bygge- og anlægssager
Poul Klenz Larsens notat af 06.12.2017 omhandlende at der i Halskov Kirke trænger
fugt ind gennem ydermuren over vinduespartiet
til mødelokalerne.
Besigtigelsen er foretaget efter anmodning fra
kirkeværgen ved Halskov Kirke.
27

Orientering v/provst

Forventelig ansættelse af psykiatripræst (60%)
Forventelig overenskomstansættelse af deltidspræst
ved Antvorskov Kirke (40%)
Invitation til åbent arrangement (november 2018):
"Kunst og Kirke" sendt til Kirkeminister.
Kurser i kirkebogskontrol: 24.01. og 21.02.2017
v/Heide Duelund fra Kirkeministeriet.
Fortsat sygemelding i Gimlinge-Hyllested Pastorat
- ny vikar forventes ansat til 1. februar 2018.
Ny: Rengøring på provstikontor (Pia E. Jensen,
ansat pr. 01.01.2018)
På formandsmødet til april har LM givet tilsagn om
at deltage - og komme med et kort oplæg til
hvordan/hvorledes MR forholder sig til 'lukkede
punkter' på dagsordenen.

Mødet sluttet kl. 17.45
Ref.
Lone S. Hansen
sekr.
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