
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 13. januar 2022 - d. 13-01-2022 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Flemming Petersen, Hans-Henrik Danielsen, Inge-Lise Christensen, Jørgen Peter Revsbech
Hansen, Karin Bundgaard Nielsen, Louise Buch Jensen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Dagsordenen blev godkendt.
Referatet blev godkendt. 

2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Odden MR til
træfældning

 

Sager:
5%-midler 2022 - Odden MR - beskæring af træer
(2022 - 864)

Bilag:
Aktdokument

PU godkender, at der bevilges et samlet beløb på kr.
25.000 af 5%-puljen til topkapning og beskæring af
træer i præstegårdshaven og bortkørsel af grene og
kvas. Dette af hensyn til sikkerheden ved færdsel i
præstegårdshaven.  
 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

3 - Ansøgning om 5%-beløb fra Højby MR til
skimmelafrensning

 

Sager:
5%-midler 2022 - Højby MR - skimmelafrensning i
kirken (2022 - 1346)

Bilag:
Aktdokument, Odsherred Provsti (skimmel).

PU godkender, at der bevilges et beløb af 5%-
puljen til afrensning af skimmel i Højby kirke. Det er
restaureringstekniker Birgitte Larsen fra
Nationalmuseet der udfører opgaven. Den foreløbige
udgift er beregnet til kr. 59.392,17, dertil skal
tillægges et beløb til opstilling af stillads i kirken i
forbindelse med udførelsen af opgaven.  

4 - Ansøgning om likviditetslån fra Odden MR

 

Sager:
Likviditetslån - Odden MR - præstegården (2022 -

PU godkender, at der udbetales et likviditetslån til
Odden på kr. 50.000,00.
Udvalget godkender endvidere en forlængelse af det
tidligere bevilget likviditetslån på kr. 50.000,00, da
projektet vedrørende kalkmalerierne endnu ikke er
igangsat.  



867)
Likviditetslån - Odden MR - præstegården (2022 -
867)

Bilag:
Aktdokument, Br provstiet likviditetslån 28122021,
Aktdokument

 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

5 - Ansøgning om likviditetslån fra Vig MR

 

Sager:
Likviditetslån - Vig MR - præstegården (2022 - 866)
Likviditetslån - Vig MR - præstegården (2022 - 866)
Likviditetslån - Vig MR - præstegården (2022 - 866)

Bilag:
Aktdokument, scan, Aktdokument, Aktdokument

PU godkender, at der betales et likviditetslån til Vig
på kr. 785.198,48. til dækning af udgifterne i
forbindelse med renoveringen af præstegården.
Der er allerede udbetalt kr. 200.000,00 fra beløbet af
hensyn til kirkekassens likviditet.
 
Der ansøges om et lån på kr. 6 mio. i stiftsmidlerne til
præstegårdens renovering. 

6 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra Odden
MR til varmeføler

 

Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Odden MR - varmeføler
graverkontor (2022 - 865)

Bilag:
Aktdokument, følere til varmen

PU godkender, at der bevilges kr. 10.550,00 af
energipuljen til udskiftning af gulvvarme-styringen i
kirkens velfærdsbygning.
 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling. 

7 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra Nr.
Asmindrup til præstegården

 

Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Nr. Asmindrup MR -
termografirapport (2022 - 870)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Energipuljen

PU godkender, at der bevilges et beløb på op til
8.000 kr. af energipuljen til at få udarbejdet en
termografi-rapport for Nr. Asmindrup præstegård. 

8 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra
Vallekilde-Hørve til graverboligen

 

PU har behandlet ansøgningen fra Vallekilde-Hørve.
Udvalget kunne ikke umiddelbart træffe en
beslutning i sagen, men ønsker at få konsekvenserne
af den ønskede løsning uddybet. Udvalget ønsker
endvidere, at der bliver undersøgt alternative



Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Vallekilde-Hørve MR - varme
graverboligen (2022 - 1345)

Bilag:
Aktdokument, Ansøning provstiet, Kvittering_2022-
01-07_134003, 2022-01-07_134128,
Kvittering_2022-01-07_134310

løsninger, eventuelt midlertidige, der kan virke indtil
fjernvarmen kan installeres.
 
 
 
 
IC deltog ikke i sagens behandling.

9 - Ansøgning om beløb af feriemiddelpuljen fra Vig
MR

 

Sager:
4%-Feriemiddelpuljen 2021 - Odsherred provsti -
Udbetalinger (2021 - 11280)

Bilag:
Aktdokument, scan

PU godkender, at der frigives kr. 60.006,66 af
feriemiddelpuljen til Vig kirkekasse. 

10 - Ansøgning om beløb af feriemiddelpuljen fra
Nr. Asmindrup MR

 

Sager:
4%-Feriemiddelpuljen 2021 - Odsherred provsti -
Udbetalinger (2021 - 11280)

Bilag:
Aktdokument, br provstiet feriemidler 18112021

PU godkender, at der frigives kr. 68.614,53 af
feriemiddelpuljen til Nr. Asmindrup kirkekasse. 

11 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Vig MR
til handicap-rampe

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2020 - Vig MR - ændret
handicaprampe kg. (2020 - 18735)

Bilag:
Aktdokument, Vig handicaprampe opgørelse

PU godkender, at der frigives kr. 179.900,00 af
anlægspuljen til etablering af handicap-rampe på
kirkegården i Vig. 

12 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Vig MR
til våbenhustag

 

PU godkender, at der frigives kr. 236.111,56 til
udskiftning af taget på våbenhuset i Vig kirke. 



Sager:
1%-Anlægspuljen 2021 - Vig MR - våbenhustag (2021
- 35633)

Bilag:
Aktdokument, scan

13 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Grevinge MR til carport

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2020 - Grevinge MR - carport til
præstegård (2020 - 18748)

Bilag:
Aktdokument, IMG_0001 lamper carport EL
Dragsholm

PU godkender, at der frigives kr. 24.629,59 af
anlægspuljen til carporten ved Grevinge præstegård.
Beløbet er den sidste del af en samlet bevilling på kr.
213.940,84. 

14 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Rørvig
MR til præstegård

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2021 - Rørvig - istandsættelse af
præstegård (2021 - 30374)

Bilag:
Aktdokument, 20211124122637366, Rørvig
opgørelse pg. 1.del

PU godkender, at der bevilges kr. 164.447,48 af
anlægspuljen til renoveringen af Rørvig præstegård. 

15 - Opgørelse over provstiets brug af
udviklingspuljen 2021

 

Sager:
3%-Udviklingspuljen 2021 - PU - fælles aktiviteter
(2022 - 868)

Bilag:
Aktdokument, PUs udgifter kommunikation 2021

PU godkender, at der bevilges kr. 18.468,00 af
udviklingspuljen til fællestiltag i provstiet til at skabe
øges synlighed omkring folkekirken. 

16 - Godkendelse af 1. og 2. kvartalsrapport fra
Højby MR

PU godkender 1. og 2. kvartalsrapport fra Højby. 



 

Sager:
Budgetopfølgning og kvartalsrapporter 2021 -
Kirkekasserne - Odsherred (2021 - 24725)
Budgetopfølgning og kvartalsrapporter 2021 -
Kirkekasserne - Odsherred (2021 - 24725)

Bilag:
Aktdokument, scan, Aktdokument, scan

17 - Godkendelse af samarbejdsvedtægt for Odden
MR og Lumsås MR

 

Sager:
Fælles vedtægt - kirkemusikere - Lumsås og Odden
MR (2021 - 35634)

Bilag:
Aktdokument, SKM_C36821122009250

PU godkender samarbejdsaftalen for Lumsås og
Odden menighedsråd om fælles kirkemusikere. 

18 - Fornyet ansøgning om beløb af udviklingspuljen
fra Odden MR

 

Sager:
3%-Udviklingspuljen 2021 - Odden MR -
pilgrimsvandring (2021 - 24083)

Bilag:
Aktdokument

PU godkender, at der bevilges kr. 21.000 af
udviklingspuljen til det fælles projekt
"pilgrimsvandring fra kirke til kirke i Odsherred".

19 - Revideret forslag til udviklingsplan fra Odden
MR

 

Sager:
Kirkegård - Odden - udviklingsplan 2020 (2020 -
5560)

Bilag:
Aktdokument, Rapport_Odden_09.12.2021

PU beslutter, at planen sendes til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten sammen
med bemærkningerne fra landskabsarkitekten, når
disse er modtaget. Sagen behandles igen af udvalget
når svaret fra kirkegårdskonsulenten foreligger.   

20 - Endelig opgørelse over handicap-toilet fra Vig
MR

Den endelige opgørelse blev taget til efterretning.  



 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2020 - Vig MR - handicaptoilet
(2020 - 31607)

Bilag:
Aktdokument, Vig endelig opgørelse handicaptoilet

21 - Odden kirke flytning af orgel og ny
varmeforsyning

 

Sager:
Kirke - Odden - placering af orgel (2021 - 5730)

Bilag:
Aktdokument, 211213 Ansøgning om flytning af
orgel_Odden Kirke, BILAG_Frobenius tilbud,
BILAG_Notat varmeanlæg

PU tager projektbeskrivelsen til efterretning.
Projektet er sendt til godkendelse hos
stiftsøvrigheden. 

22 - Højby præstegård

 

Der har været afholdt licitation på opgaven med at
efterisolere præstegården i Højby. Der har
efterfølgende været afholdt møde mellem
kirkeværge i Højby Niels-Erik Skov, rådgiver Hans
Birkendorf, konsulent for tjenesteboliger Michael
Madsen og provstisekretær Alice Ahlgren Sarp. 
 
PU blev forelagt resultatet af licitationen og
alternative løsninger som var fremkommet på
mødet. Sognepræst Louise Buch Jensen fik mulighed
for at udtale sig om sagen på udvalgsmødet.
 
PU besluttede, at de vil se positivt på en ansøgning
til energipuljen om en hulmursisolering af
præstegården eventuelt efterfulgt af en ny
termografering og en mindre indgribende
efterisolering i den sydvestlige del af 1. salen.

23 - Vig præstegård

 

Der blev orienteret om møde mellem
repræsentanter fra Vig menighedsråd Henning
Lektonen, Poul Erik Petersen og Poul Erik Holm, Fra
Rønnow arkitekter Mette Prip Bonne og Anders
Hald, bygherrerrådgiver Hans Birkendorf, provst
Karin Bundgaard Nielsen, medlem af provstiudvalget
Henrik Danielsen og provstisekretær Alice Ahlgren
Sarp. På mødet blev drøftet fremsendt opkrævning
af ekstra arkitektudgifter samt varslede merudgifter.
 



Projektet sendes i udbud senest 14. januar 2022.
 
PU finder ikke, at der er et tillidsfuldt samarbejdet
med Rønnow arkitekter i denne sag.

24 - Rørvig præstegård

 

Der blev orienteret om afholdt licitation. Der
forhandles med det lavestbydende firma. Det
endelige materiale fremsendes til PU når det er
modtaget. 

25 - Egebjerg kirketårn

 

Sager:
Kirke - Egebjerg - fugt i væg i tårn (2020 - 33084)

Bilag:
Aktdokument, Til Egebjerg MR Svar vedr.
forundersøgelse mv. - Egebjerg Kirkes tårn,
IEK_K01_C01.3.01_Udtalelse_Egebjerg Kirketårn,
Egebjerg kirke. Forundersøgelse af kirkens tårn med
henblik på udvendig istandsættelse. NM udtalelse

PU tog stiftets skrivelse i sagen til efterretning. I
skrivelse opfordrer stiftet til, at MR også rådfører sig
med Klima-, energi og varmekonsulent Poul Klenz
Larsen i sagen. Der afholdes møde med konsulenten,
formand Per Kragh, provst Karin Bundgaard Nielsen
og provstisekretær Alice Ahlgren Sarp.
 
Med de udgifter der vil komme i forbindelse med
renoveringen af de tre præstegårde i Rørvig, Vig og
Egebjerg ser PU sig nødsaget til at trække bevillingen
til dette projektet tilbage og arbejde efter devisen
"differentieret vedligehold" og iværksætte det mest
nødvendige arbejde på kirkens tårn så snart som
muligt.  

26 - PU-kassens regnskab 2020 godkendt

 

Sager:
Regnskab 2020 - PU-kassen - Odsherred provsti
(2021 - 6290)

Bilag:
Aktdokument, Stiftets godkendelse af PU regnskabet
2020

PU tager godkendelse til efterretning. 

27 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Klimaregulering i kirkerne
Forsøgspuljeordningen
Egebjerg præstegård 

Sager:
Fælles økonomipuljer i provstiet - Vedtægter - 2019-
2020 (2019 - 21216)

Bilag:
Aktdokument, Brev til forsøgsdeltagere vedr.
godkendelse af udfasning

Vi undersøger økonomien i tilbuddet fra konsulent
Poul Klenz Larsen.
 
Vores puljer kan fortsætte et år endnu.
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse
med renoveringen af Egebjerg præstegård, hvor også
provstiet er repræsenteret. 



28 - Eventuelt

 

Provsten inviterer PU til sin 50 års fødselsdagsfejring
den 9. marts. 
 
Efterfølgende var der møde med Lumsås
menighedsråd.
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Flemming Petersen (Odsherred
Provstiudvalg)

Hans-Henrik Danielsen

Inge-Lise Christensen Jørgen Peter Revsbech Hansen

Karin Bundgaard Nielsen (Odsherred
Provstiudvalg)

Louise Buch Jensen (Odsherred
Provstiudvalg)
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