
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 28. april 2022 - d. 28-04-2022 kl. 16:00 til 18:00

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

 

Dagsorden godkendt.
Referat godkendt. 

2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Vig MR til boligudgift

 

Sager:
5%-midler 2022 - Vig MR - boligudgift (2022 - 13677)

Bilag:
Vig 5% ansøgning boligudgift, scan

PU godkender, at der bevilges kr. 70.364,20 af 5%-
midlerne til dækning af ekstra boligudgift til
sognepræsten frem til 31. marts 2022. 

3 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra Odden
MR til varmepumpe

 

Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Odden MR - varmepumpe
præstegård (2022 - 13684)

Bilag:
Odden energipulje varmepumpe, scan

PU godkender, at der bevilges kr. 191.656,25 af
energipuljen til ny varmepumpe i Odden præstegård.
Der kommer en yderligere udgift til isolering af
varmerør mm.
 
 
 
 
JR deltog ikke i sagens behandling.

4 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra
Vallekilde-Hørve MR til affugter

 

Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Vallekilde-Hørve 2022 -
affugter (2022 - 13664)

PU kunne ikke godkende ansøgning, da den ikke er
inden for rammen af energipuljen.
 
 
 
IC deltog ikke i sagens behandling.



Bilag:
Vallekilde-Hørve, Ang Energipuljen, Affugter til
Vallekilde Kirke, Kvittering_2022-04-07_161006

5 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Vallekilde-Hørve MR til planter

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Vallekilde-Hørve MR -
planter (2022 - 13650)

Bilag:
Fra Vallekilde-Hørve, udbetaling fra Anlægspuljen,
planter, Kvittering_2022-04-02_165826

PU godkender, at der frigives kr. 20.000 af
anlægspuljen til fjernelse af betonkanter og
plantning af hæk.
 
 
 
IC deltog ikke i sagens behandling. 

6 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Vallekilde-Hørve MR til mur-reparation

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Vallekilde-Hørve MR -
murreparation (2022 - 13653)

Bilag:
Fra Vallekilde-Hørve, Udbetaling fra Anlægspuljen,
mur, Kvittering_2022-04-02_170339

PU godkender, at der frigives kr. 18.500 til reparation
af kirkegårdsmur ved Vallekilde kirke.  
 
 
 
IC deltog ikke i sagens behandling.

7 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Vallekilde-Hørve til løvsuger

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Vallekilde-Hørve MR -
løvsuger (2022 - 13663)

Bilag:
Vallekilde-Hørve, Pulje ansøgning bevilget 2021,
Kvittering_2022-04-07_155807

PU godkender, at der frigives kr. 35.000 af
anlægspuljen til løvsuger til kirkegården. 
 
 
 
IC deltog ikke i sagens behandling.

8 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Vallekilde-Hørve til alarm

 

PU godkender, at der frigives et samlet beløb på kr.
24.130 til installering af alarmer i kirkens bygninger. 
 
 
 



Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Vallekilde-Hørve MR - alarm
(2022 - 13665)

Bilag:
Vallekilde-Hørve, Ang. anlægs puljen 2021 alarm,
Kvittering_2022-04-07_161931, Kvittering_2022-04-
07_162039, Kvittering_2022-04-07_162142

IC deltog ikke i sagens behandling.

9 - Grevinge leje af varmeveksler til præstegård og
Kirke- og Kulturladen

 

Sager:
Præstegård - Grevinge - varmeveksler (2022 - 13682)

Bilag:
Varmeveksler til Grevinge præstegård, kirke- og
kulturlade, Underskrevet ansøgning om leasing af
varmrveksler, Grevinge tilbud varmeveksler

PU godkender, at Grevinge MR kan indgå en
lejeaftale på en varmeveksler mm. til præstegården
og Kirke- og kulturladen med Odsherred Forsyning.
 

10 - Grevinge opsætning af dørlås i våbenhus

 

Sager:
Odsherred Provsti - Byggesag - Grevinge Kirke -
Grevinge Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
13463)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU sender sagen til behandling i stiftet. 

11 - Vedtægt for Skoletjenesten KViST

 

Der skal laves en ny vedtægt for KViST. 

12 - Odden kirkegård udviklingsplan

 

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

PU godkender udviklingsplanen for Odden kirkegård.
Landskabsarkitektens bemærkninger skal indskrives i
planen som efterfølgende sendes til provstiet.



5560)

Bilag:
SV Odsherred provsti, Odden kirkegård, revideret
udviklingsplan, 2022-04-09 Udtalelse revideret
udviklingsplan, Odsherred provsti, Odden kirkegård,
revideret udviklingsplan, Odden revideret
kirkegårdsplan 2021,
Responsfrarådgiver_Oddenkirkegård_februar2022-1

13 - Vig præstegård salg af ekstra jordstykke

 

Sager:
Præsteembedet - Vig sogn - salg af jordstykke - 2018
(2018 - 19536)

Bilag:
Fra Vig, salg af ekstra jordareal ved Gl. Nykøbingvej 2
C, Gl nykøbingvej 2c, FN-VSJ-024-2020 Vig kirke
beplantning, Bebyggelsesplan Gl. Nykøbingvej 2C

PU godkender, at det fredede stykke jord, "Den lille
lund", kan indgå i handlen med det andet jordstykke
på Gl. Nykøbingvej 2C.

14 - Vig præstegård

 

Intet nyt. 

15 - Egebjerg præstegård

 

Sager:
Præstegård - Egebjerg - renovering (2022 - 13691)

Bilag:
Egebjerg præstegård, notat til istandsættelse, Notat
vedrørende istandsættelse, 1922 - Før ombygning,
1922 - Forslag til ombygning

Michael Madsens notat blev taget til efterretning.
Formanden for Egebjerg MR tager kontakt til
arkitekt. 

16 - Lumsås præstegård

 

PU opfordrer Lumsås MR til at få udarbejdet en
foreløbig plan for deres ønske for præstegården
inden den 15. august 2022.
Udvalget bevilger 50.000 kr. af anlægspuljen til
formålet. 

17 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Cirkulære om tillidsrepræsentant
Feriemiddel-puljen

Der er kommet et cirkulære for tillidsrepræsentant-
ordningen for provstisekretærerne.
Kirkeministeriet har godkendt feriemiddel-puljen.
Asnæs kirke har fået godkendt deres glasmosaik.



Asnæs kirke
Rørvig præstegård
 
 
 

Indflytningen i Rørvig præstegård er udskudt til midt
i juli måned. 

18 - Eventuelt

 

 

2022 - 13692 - Ods og Skippinge Provsti – Møder 28-04-2022, 16:00



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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