
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 25. februar 2021 - d. 25-02-2021 kl. 10:00 til 12:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Referat godkendt.
Dagsorden godkendt. 
 

2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Grevinge til
vandskade

 

Sager:
5%-midler 2021 - Grevinge MR - vandskade (2021 -
5441)

Bilag:
Aktdokument, 5-pct midlerne to vandskader, 5%
ansøgning kr. 37.559,46

 PU godkender, at der bevilges kr. 37.559,46 af 5%-
midlerne til dækning af udgiften til to vandskader. 

3 - Ansøgning om 5%-beløb fra Grevinge til
driftsudgift

 

Sager:
5%-midler 2021 - Grevinge MR - driftsudgift laden
(2021 - 5442)

Bilag:
Aktdokument, 5-pct midlerne Ansøgning drift K-K
laden, el, vand, varme

PU godkender, at der bevilges kr. 35.000 af 5%-
midlerne til dækning af driftsudgifter til Kirke- og
kulturladen.
 
PU er opmærksom på, at MR har haft et stramt
budget og at det øgede beløb, som modtages med
den nye driftsligningsmodel nu vil afhjælpe dette, så
der kan budgetteres med almindelige driftsudgifter.
 

4 - Ansøgning fra Odden om frigivelse af
anlægsbeløb til maskinkøb

PU godkender, at der frigives et beløb af
anlægspuljen til indkøb af maskinen. Da maskinen er
til kirkegården modregnes den variable moms i



 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2021 - Odden MR - maskinkøb
(2021 - 5411)

Bilag:
Aktdokument, scan, Br Provstiet puljemidler maskine
22012021

udbetalingen. Den variable moms er oplyst til at
være 9% for 2020.
Der udbetales kr. 241.411,63 af anlægspuljen. 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

5 - Ansøgning fra Odden om ændret brug af
anlægsbeløb

 

Sager:
Anlægsbevilling 2021 - Odden MR - ændret
anvendelse af anlægsbeløb (2021 - 5780)

Bilag:
Aktdokument, scan, Kvartalsrapport 31122020 2
udgave

PU godkender, at et samlet beløb kr. 34.751,00 fra
tidligere anlægsbevillinger kan bruges til de ansøgte
formål. 
 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

6 - Godkendelse af forpagtningsaftale fra Grevinge

 

Sager:
Forpagtningsaftale - Grevinge - 2021 (2021 - 5405)

Bilag:
Aktdokument, Forpagtningskontrakt Rene Nielsen

PU godkender forpagtningsaftalen, som er gældende
for et år.

7 - Odden kirke placering af orgel

 

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

Bilag:
Aktdokument, Til Odden Sogns Menighedsråd -
Odden Kirke - vedr. flytning af orgel, Odden kirke -
Nationalmuseets udtalelse, Aktdokument, Referat
MR møde feb.2021 (1), Flytning af orgel i Odden
kirke, Aktdokument, 1_PDFsam_Odden, Flytning af
orgel i Odden Kirke Prospekt

PU godkender menighedsrådets indstilling til
omplacering af orglet til tårnrummet i forbindelse
med nedtagningen af orglet ved restaureringen af
kalkmalerierne.
PU har noteret sig indsigelsen fra et af
menighedsrådsmedlemmerne og finder indsigelsens
argumenter relevante.
Sagen sendes til stiftets behandling.
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.



8 - Højby kirkegård opdatering af udviklingsplan

 

Sager:
Kirkegård - Højby - opdatering af udviklingsplan
(2021 - 5731)

Bilag:
Aktdokument, Udviklingsplan tekstside.,
Kiekegårdssider, Udviklingsplan med kommentarer,
Udviklingsplan tilbud landskabsarkitekt

PU godkender opdateringen af udviklingsplanen fra
Højby. MR opfordres til at fremsende ønsker til
økonomi i forbindelse med anlægsansøgningerne for
2022. 

9 - Vig præstegård første skitseforslag

 
 

Sager:
Præstegård - Vig - ændring og renovering - 2020
(2020 - 23093)
Præstegård - Vig - ændring og renovering - 2020
(2020 - 23093)

Bilag:
Aktdokument, AP(99)3.00 Stue - Fremtidige forhold
1_200 option 3 (1), Aktdokument, 20.11.29
Totalrådgiveraftale (ABR18 Forenklet) - Vig
Præstegård_REVB

PU kan godkende planskitsen.
PU kan ikke godkende den økonomiske ramme.
MR opfordres til at genoverveje projektet i forhold til
økonomien.

10 - Odden præstegård varmekilde

 

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

Bilag:
Aktdokument, Udtalelse februar 2021

Konsulentens rapport tages til efterretning.
MR anmodes om at indhente tilbud på både
jordvarme og varmepumpe. 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

11 - Asnæs kirke varme, kalkning og kapel

 

Sager:
Kirke - Asnæs - kalkning, varme og åbning til kapel
(2019 - 32905)

Godkendelsen fra stiftet tages til efterretning.
Projektet forventes gennemført i 2022. 



Bilag:
Aktdokument, Til Asnæs MR Svar, herunder lån af
stiftsmidlerne, Asnæs kirke nyt varmeanlæg fornyet
udtalelse, Asnæs.12.2020, HIK_K01_C01.3.01_Asnæs
Kirke_Akt. Nr.1160976

12 - Odden kirke kalkmalerier

 

Sager:
Ansøgning (byggesag) - Odden kirke - restaurering af
kalkmalerier (2020 - 31608)

Bilag:
Aktdokument, Odden kirke - Nationalmuseets
udtalelse, Stiftøvrighedens afgørelse vedr.
restaurering af kalkmalerierne i Odden Kirke,
ODK_K01_C01.3.01_Odden Kirke_Akt.nr. 1164420

Stiftets godkendelse tages til efterretning. 

13 - PU-kassens regnskab 2020

 
 

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

Bilag:
Aktdokument, Forretningsgang for PU-kassen

Den endelige godkendelse af regnskabet for 2020
sker på mødet den 25. marts.
Beskrivelse af forretningsgangen for PU-kassen blev
godkendt.

14 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Nr. Asmindrup kirke
Dragsholm Slotskapel 

Nr. Asmindrup har haft problemer med varmeanlæg
og fugt. Sagen følges tæt.
Der er sat en bom op ved Dragsholm Slot. Besøgende
til gudstjenester får en kode af præsten så de
kan køre derfra uden betaling. 

15 - Eventuelt

 

 

2021 - 5732 - Ods og Skippinge Provsti – Møder 25-02-2021, 10:00



Helle Maibrit Jørgensen Inge-Lise Christensen

Jens Michael Nissen (Odsherred
Provstiudvalg)

Jørgen Peter Revsbech Hansen

Karin Bundgaard Nielsen (Odsherred
Provstiudvalg)

Odsherred Provstiudvalg
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