
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 28. april 2021 - d. 28-04-2021 kl. 16:00 til 19:00

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

 

Dagsorden godkendt.
Referat godkendt. 

2 - Højby kirkegård urnehaver

 

Sager:
Kirkegård - Højby - urnehaver (2021 - 12141)

Bilag:
Aktdokument, de fem urnehaver

Formand og næstformand fra Højby MR fremlagde
planen for de fem urnehaver på Højby Kirkegård.
 
PU udtrykte begejstring over planen for
urnehaverne.
PU godkender, at MR kan forsætte det flotte arbejde
med at få planen gennemført.  
MR skal udfærdige et tillæg til kirkegårdsvedtægten
med retningslinjerne for de enkelte urnehaver.
 

3 - Højby kirkegård afdeling D og E

 

Sager:
Kirkegård - Højby - ny fællesgrav (2020 - 34471)

Bilag:
Aktdokument, Udviklingsplan tekst og tegning.,
Udviklingsplan kommentarer., Gravsted 182., referat
MR møde april 2021, Udbudsmateriale 1,
Udviklingsplan plantegning., Højby kirkegård billeder
D og E, Højby afdeling D og E

PU godkender, at MR kan forsætte arbejdet med at
få gennemført deres udviklingsplan for området
afdeling D og E.
MR kan udbyde arbejdet med at få oprettet stien, og
anlagt den krydsende sti ved den nye fællesgrav.
PU afventer, at MR fremsender projektet som et
ønske til anlægsbevillingerne.
  

4 - Højby præstegård isolering

 

Sager:
Præstegård - Højby - isolering (2021 - 11094)

Projektet sendes til udtalelse hos
bygningskonsulenten. 



Præstegård - Højby - isolering (2021 - 11094)

Bilag:
Aktdokument, Højby Præstegård - Økonomisk
overslag, Aktdokument, Højby Hovedgade 44, 4573
Højby - Termografi (1)

5 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Nr.
Asmindrup

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2021 - Nr. Asmindrup MR -
synsudsatte arbejder (2021 - 12617)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet pujlemidler
bevilliget i 2020

PU godkender, at der bevilges kr. 63.592,00 af
anlægspuljen til synsudsatte arbejder i kapel, kirke
og graverkontor i Nr. Asmindrup. 

6 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra Nr.
Asmindrup

 

Sager:
2%-Energipuljen 2021 - Nr. Asmindrup MR -
konsulenthjælp (2021 - 12621)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet dækning af honorar
25042021

PU godkender, at der kan bevilges et beløb op til kr.
29.942,50 af energipuljen til konsulenthjælp i
forbindelse med el og varme i Nr. Asmindrup kirke. 

7 - Ansøgning om ændret anvendelse af
anlægsbevilling fra Nr. Asmindrup

 

Sager:
Anlægsbevilling 2021 - Nr. Asmindrup MR - ændret
brug af anlægsbevilling (2021 - 12625)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet flytning af
anlægsmidler 23042021

PU godkender, at MR kan bruge et restbeløb af
tidligere anlægsbevillinger samlet kr. 34.593,00 til
indkøb af en robotplæneklipper til præstegården.
PU har sine betænkeligheder om og hvor stor
besparelsen er på sigt.
MR opfordres endvidere til at undersøge
tyverisikring af maskinen i forbindelse med købet.  

8 - Nr. Asmindrup opgørelse over tildelt
acontobeløb til lys

PU godkender de foreløbige udgifter til nyt lys i Nr.
Asmindrup kirke.
Det resterende beløb af det udbetalte acontobeløb



 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2018 - Nr. Asmindrup MR - beløb
til lys i kirken (2018 - 40879)

Bilag:
Aktdokument, scan, br provstiet belysningsprojekt
25042021

kr. 12.214,15 indgår i den endelige opgørelse af den
samlede udgift til lys i kirken. 

9 - Egebjerg præstegård Nordre fløjhus

 

Sager:
Præstegård - Egebjerg - Nordre fløjhus (2021 -
12143)

Bilag:
Aktdokument, 210415 Rev. Overslag Nordre Fløjhus
(1), Bilag 3, 210419 Tidsplan Nordre Fløjhus, Bilag 2
(1), Bilag 5, Bilag 4, Andragende SLKS fra arkitekt,
20_09510-2 Brev 2264457_1037015_0, Egebjerg
referat 18.1.2021

PU godkender projektet.
Det sendes til behandling og godkendelse i stiftet. 

10 - Rørvig kirkegård restaurering af diger og gærde

 

Sager:
Kirkegård - Rørvig - diger og gærde (2021 - 12162)

Bilag:
Aktdokument, Rørvig anlæg beskrivelse og pris kg.,
Rørvig kirkegård billeder 1, Rørvig kirke placering
diger og gærde, Referat Rørvig menighedsråd
9.2.2021

PU godkender projektet.
Det sendes til behandling og godkendelse i stiftet.

11 - PU-kassen 1. kvartal 2021

 

Sager:
Budgetopfølgning og kvartalsrapporter 2021 - PU-
kassen - Odsherred provsti (2021 - 12146)

Bilag:
Aktdokument, PU-kassen 1. kvt. 2021, PU-kassen 1.
kvt. 2021rap., Provstiudvalgskassen 1. kvt. 2021, RS
regnskabsbemærkninger 1.2021, Bankkontoudtog

PU-kassens 1. kvartalsrapport 2021 og
bemærkningerne blev godkendt. 



31.03.2021, Sk.tj. KViST regnskab 1. kvt. 2021

12 - Feriemiddelpuljen udbetalinger

 

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

Bilag:
Aktdokument, feriepenge, Aktdokument,
Dokument_2021-03-31_120534, Dokument_2021-
03-31_120711, Aktdokument, 20210414132642088

PU godkender, at der er udbetalt følgende beløb af
feriemiddelpuljen;
Vallekilde-Hørve: 69.716,58
Regnskabssamarbejdet: 48.274,75
Fårevejle: 53.509,11
Provstiet: 46.587,40
Rørvig: 77.221,55 

13 - Asnæs graverbolig salg

 

Sager:
Graverbolig - Asnæs - salg af bygning (2019 - 38921)

Bilag:
Aktdokument, 20210428133516371,
Salgsopstilling_A4 - H7049 Asnæs Kirkevej 7 (KA-KP),
Salgsprovenu - H7049 Asnæs Kirkevej 7 (KA-KP)

PU godkender, at Asnæs MR kan sælge deres
graverbolig på de beskrevne betingelser og til den
aftalte pris. 

14 - Rørvig præstegård

 

Sager:
Præstegård - Rørvig - istandsættelse (2021 - 8882)

Bilag:
Aktdokument, Rørvig Præstegård - Rådgiver_tilbud,
Tilbud malerarbejde præstegården

PU godkender, at Rørvig MR kan tegne en rådgiver-
aftale med Schou Birkendorf arkitekter og at
Malerfirmaet Rørvig får tildelt opgaven med
malerarbejdet.

15 - Vig præstegård

 

Vi afventer et projektforslag. 

16 - Budget 2022 Der blev fremlagt forslag til at fremrykke tildelingen



 
af driftsbevilling for de tre kirkekasser, der står til at
skulle have tillagt et større beløb til deres
driftsligning.
PU godkender, at de tre kirkekasser Vig, Grevinge og
Vallekilde-Hørve får tildelt deres beløb, således at de
får halvdelen i 2022 og den sidste halvdel af det
samlede beløb i 2023. Beløbet vil blive meldt ud med
den endelige bevilling i september 2021.
 

17 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Webtilgængelighed
Folkekirken Familiestøtte
Forlængelse af forsøgspuljer
Den pastorale struktur
Fårevejle momsspørgsmål
Nr. Asmindrup gravstedshistorier
 
 

Der er kommet en ny lov om webtilgængelighed. Vi
får udarbejdet en tilgængeligheds-erklæring.
Der er ikke umiddelbart interesse for at indgå
i Folkekirkens Familiestøtte. Vi har vores lokale
diakoni-gruppe.
PU ansøger om, at forlænge/udfase
forsøgspuljeordningen til og med 2022.
Der er afgivet høringssvar fra flere af
menighedsrådene.
Der er sendt svar-skrivelse til Fårevejle.
Det undersøges, hvordan vi kan hjælpe med
projektet.
  

18 - Eventuelt

 

Intet.
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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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