
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 14. januar 2021 - d. 14-01-2021 kl. 11:00 til 12:30

Deltagere: Hans-Henrik Danielsen, Helle Maibrit Jørgensen, Inge-Lise Christensen, Jens Michael Nissen,
Jørgen Peter Revsbech Hansen, Karin Bundgaard Nielsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat. 

2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Odden til
arkitektregning

 

Sager:
5%-midler 2021 - Odden MR - arkitektregning (2021 -
910)

Bilag:
Aktdokument, scan (3), Odden 5%-ansøgning
arkitekt

PU godkender, at der bevilges kr. 17.149,50 af 5%-
midlerne til dækning af ekstraudgift til arkitekt i
forbindelse med gulvet i koret i kirken.
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

3 - Ansøgning om 5%-beløb fra Odden til klokke-ur

 

Sager:
5%-midler 2021 - Odden MR - klokke-ur (2021 - 908)

Bilag:
Aktdokument, scan (1), Odden 5%-ansøgning
klokkeur

PU godkender, at der bevilges kr. 31.250,00 af 5%-
midlerne til dækning af udgift til nyt hovedur til
kirkens klokker.
 
 
JR deltog ikke i dagens behandling. 

4 - Ansøgning om 5%-beløb fra Lumsås til vandbrud

 

Sager:
5%-midler 2020 - Lumsås MR - vand kirkegård (2020 -

PU godkender, at der bevilges kr. 10.885,60 af 5%-
midlerne til dækning af udgift til reparation af brud
på vandledning ved stophane på kirkegården.  



37227)

Bilag:
Aktdokument, Lumsås 5% vandbrud

5 - Ansøgning om 5%-beløb fra Vig til
arkitektregning

 

Sager:
5%-midler 2021 - Vig MR - arkitektudgift (2021 -
1438)

Bilag:
Aktdokument, scan

PU godkender, at der bevilges kr. 9.450 til dækning
af ekstraudgift til arkitekt i forbindelse
med kalkningen af kirken. 

6 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Nr.
Asmindrup til vinduer

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2021 - Nr. Asmindrup MR - vinduer
i kirken (2021 - 1436)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet pujlemidler vinduer
kirken 07012021

PU godkender, at der frigives kr. 109.320,50 af
anlægspuljen til restaureringen af vinduerne i Nr.
Asmindrup kirke.
Resten af det tidligere afsatte beløb tilbageføres til
anlægspuljen.

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

 

Sager:
2%-Energipuljen 2021 - Nr. Asmindrup MR -
varmepumpe i kirken (2021 - 1437)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet energipulje
varmepumpe 07012021

PU godkender, at der bevilges kr. 87.008,14 af
energipuljen til installering af varmepumpe i Nr.
Asmindrup kirke. 

8 - Ansøgning om beløb af udviklingspuljen fra
Højby til annonce

 

Sager:

PU godkender, at der bevilges kr. 7.230,00 af
udviklingspuljen til fælles påske-annoncering. 



3%-Udviklingspuljen 2021 - Højby MR - påske-
annonce (2021 - 285)

Bilag:
Aktdokument, scan

9 - Ansøgning fra Vig om ændret brug af
anlægsbeløb

 

Sager:
Anlægsbevilling 2021 - Vig MR - omfordeling af
anlægsbeløb (2021 - 1440)

Bilag:
Aktdokument, scan

PU godkender, at Vig MR kan anvende tidligere
bevilgede anlægsbeløb på samlet kr. 46.607,00 til
dækning af udgift til træbeskæring og træfældning i
præstegården og kirkegården, samt reparation af
kirkegårdslåge.   

10 - Odden præstegård jordvarmeanlæg

 

Sager:
Præstegård - Odden - nyt varmeanlæg - 2019 (2019 -
23335)
Præstegård - Odden - nyt varmeanlæg - 2019 (2019 -
23335)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Etablering af
jordvarme, Bilag 1 (99)1.01 Situationsplan med
vertikal boringer for jordvarme, Bilag 2 (99)3.01
Eksisterende kælderplan, Bilag
3__Tilladelse_til_jordvarmeboring, faktura 16980

PU ser positivt på, at der installeres et
jordvarmeanlæg i Odden præstegård.  
Sagen sendes til udtalelse hos bygningskonsulent
Michael Madsen.

11 - Rørvig præstegård varmekilde udtalelse

 

Sager:
Præstegård - Rørvig - ændring af varmekilde (2020 -
27771)

Bilag:
Aktdokument, Udtalelse 4. december 2020

PU beslutter, på baggrund af udtalelsen fra
konsulenten, at der udarbejdes en samlet plan for
isolering, ny varmekilde, istandsættelse af køkken og
toilet samt maling af præstegården mm. i
forbindelse med præsteskifte.
Der aftales møde med deltagere fra Rørvig MR og
provstiet i begyndelse af marts måned.    

12 - Meddelelse og cirkulærer mm.

Kommune-planstrategi

Taget til efterretning. 



Oversigt PUs økonomi 

13 - Eventuelt

 

Der er modtaget en evalueringsrapport
fra Kalenderlys-projektet.
 
Der er indhentet information om fonde, der kan
søges af MR. 
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Hans-Henrik Danielsen Helle Maibrit Jørgensen

Inge-Lise Christensen Jens Michael Nissen (Odsherred
Provstiudvalg)

Jørgen Peter Revsbech Hansen Karin Bundgaard Nielsen (Odsherred
Provstiudvalg)
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