
Referat
Ods og Skippinge Provsti – Møder

PU-møde 31. marts 2022 - d. 31-03-2022 kl. 09:00 til 12:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Dagsorden godkendt.
Referat godkendt. 

2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Grevinge MR til
varmeanlæg

 

Sager:
5%-midler 2022 - Grevinge MR - reparation
varmeanlæg (2022 - 11015)

Bilag:
Aktdokument, VEJLEBY VVS AS_19724.pdf
varmesystem, VEJLEBY VVS AS_19724

PU godkender, at der bevilges et beløb kr. 12.394,75
af 5%-puljen til reparation af varmesystemet i
præstegården og Kirke- og Kulturladen. 

3 - Ansøgning om 5%-beløb fra Grevinge MR til
forpagtergård

 

Sager:
5%-midler 2022 - Grevinge MR - manglende indtægt
forpagtergård (2022 - 11020)

Bilag:
Aktdokument, 5-pct midlerne manglende indtægt
forpagtergåren 2021, Grevinge årsregnskab 2021

PU godkender, at der bevilges kr. 62.468,84 af 5%-
puljen til dækning af manglende indtægter og ekstra
driftsudgifter til forpagtergården. 

4 - Ansøgning om 5%-beløb fra Lumsås MR til
lydanlæg

PU godkender, at der bevilges kr. 46.950,00 af 5%-
puljen til udvidelse af lydanlægget i Lumsås. Dette af
hensyn til præstens arbejdsmiljø. 



 

Sager:
5%-midler 2022 - Lumsås MR - lydanlæg (2022 -
11024)

Bilag:
Aktdokument, Lumsås 5%-ansøgning højttaler

5 - Ansøgning om 5%-beløb fra Vig MR til
præsteskifte

 

Sager:
5%-midler 2022 - Vig MR - præsteskiftet (2022 -
11027)

Bilag:
Aktdokument, Br provstiet Udgifter ny præst
20022022, Bilag Vig præsteskifte

PU godkender, at der bevilges kr. 34.223,41 af 5%-
puljen til udgifter i forbindelse med præsteskiftet i
Vig. 

6 - Ansøgning om beløb af energipuljen fra Højby
MR til hulmursisolering

 

Sager:
2%-Energipuljen 2022 - Højby MR - hulmursisolering
præstegård (2022 - 11012)
2%-Energipuljen 2022 - Højby MR - hulmursisolering
præstegård (2022 - 11012)

Bilag:
Aktdokument, Hulmurssolering af præstegård
Lykkeberg Isolering, Hulmurssolering af præstegård
kommentarer Ida Marie, Aktdokument,
YBL18_afgraensning_af_raadgiverydelser, Aftale om
teknisk rådgivning og bistand, DanskeArk Pre-
Certificate 2021 37536.11

PU godkender, at udgiften kr. 271.375,00 til
efterisolering af hulmur og til rådgiver i forbindelse
med projektet kan bevilges af energipuljen. 

7 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra Vig MR
til maskinkøb

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Vig MR - maskinkøb (2022 -
11009)

PU godkender, at kr. 89.190,00 kan frigives af
anlægspuljen til maskinkøb. 



Bilag:
Aktdokument, scan

8 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Fårevejle MR til maskinkøb

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Fårevejle MR - maskinkøb
(2022 - 11018)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om frigivelse af midler,
Eltruck, Havdrup Maskinforretning

PU godkender, at den faktiske udgift, fratrukket den
variable moms, kan frigives af anlægspuljen.  

9 - Ansøgning om beløb af anlægspuljen fra
Nykøbing Sj. MR til kirkegårdskontoret

 

Sager:
1%-Anlægspuljen 2022 - Nykøbing Sj. MR -
renovering kirkegårdskontor (2022 - 11019)

Bilag:
Aktdokument, Fakt 2425 Klintevej 24

PU godkender, at beløbet kr. 53.562,50 kan frigives
af anlægspuljen til maling af kirkegårdskontoret.
 
 
 
 
 
FP og KBN deltog ikke i sagens behandling. 

10 - Ansøgning fra Grevinge MR om ændret
anvendelse af anlægsbevilling til stubfræsning

 

Sager:
Anlægsbevilling 2022 - Grevinge MR - ændret
anvendelse af anlægsbeløb (2022 - 11023)
Anlægsbevilling 2022 - Grevinge MR - ændret
anvendelse af anlægsbeløb (2022 - 11023)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning konvertering anlægsmidler
2020-2021, Aktdokument, Anlægsaktiviteter

PU godkender, at kr. 81.027,00 fra tidligere
anlægsbevillinger kan bruges til stubfræsning,
maskinkøb og andre anlægsopgaver ved
præstegården, Kirke- og Kulturladen og i
kirkerummet. 

11 - Odden kirkegård - rettelse til
Kirkegårdsvedtægt

 

Sager:

PU godkender rettelsen til Kirkegårdsvedtægten og
afventer at få en ny udgave af vedtægten tilsendt. 



Kirkegård - Odden - rettelse til kirkegårdsvedtægt -
2022 (2022 - 11014)

Bilag:
Aktdokument

12 - Vig præstegård

 

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

Bilag:
Aktdokument, Indstilling Vig Præstegård_rev. C,
Aktdokument, Ringbind2, 20220322140015179

PU godkender entreprenøraftalen. 
PU godkender udskiftning af vinduer og døre.
PU godkender finansieringsplanen, således at et
samlet beløb kr. 1.637.627,50 bevilges af
energipuljen til dækning af udgifter til
isoleringsplader, varmeinstallation, teknisk isolering,
nye vinduer og døre, samt til bygherrerrådgiver.
Et beløb kr. 100.674,96 frigives af anlægspuljen til
arkitekt-rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af
byggeprogram.

13 - Rørvig præstegård

 

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

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aftaleseddel nr. 1

Der blev orienteret om projektet, som er i gang.
Der har vist sig et par mindre uforudsete ting, som
PU godkender bliver udbedret.
 

14 - Budget 2023 - driftsrammebevilling til
kirkekasserne

 

Sager:
Budget 2023 - Rammebevilling 2023 - kirkekasserne i
Odsherred provsti (2022 - 11025)

Bilag:
Aktdokument, Budgetforslag drift 2023, Hjemfaldne
gravstedskapitaler 2019-2025, Oversigt frie midler
2020-2021

PU godkender, at alle de kirkekasser, der i følge den
nye driftsligningsmodel, skal have tilskrevet beløb får
hele beløbet tildelt i 2023. De to kirkekasser,
der forsat skal afgive beløb bliver afskrevet 5% af
beløbet fra 2022-2023. 
Alle kirkekasser bliver fremskrevet med 2%
grundet pris og løn fremskrivningen. 
Derudover bliver Grevinge og Odden tildelt et
engangsbeløb på grund af en lavere indtægt fra
de hjemfaldne gravstedskapitaler i 2023, da deres
regnskab for 2021 udviser et underskud af deres frie
midler.
 

15 - Meddelelser og cirkulærer mm.

Himmelske dage
Bispevalget

Himmelske dage løber fra den 26. maj til den 29. maj
2022 i Roskilde. Menighedsrådene har fået tilladelse
til at henlægge den lokale gudstjeneste til Roskilde
domkirke den 29. maj 2022. Der udsendes en fælles



Asnæs kirke
Odden kirke
Egebjerg kirke
Egebjerg præstegård 

annonce med oplysninger om, hvilke kirker der
deltager og hvor der lokalt er gudstjenester i
provstiet.
Bispevalget er i gang. Første valgrunde afsluttes 11.
maj 2022.
Asnæs kirke lukker midlertidigt fra den 17. maj 2022
på grund af renovering.
Odden kirke er lukket midlertidigt fra den 23. marts
2022 på grund af restaurering af kalkmalerier og
flytning af orgel.
Egebjerg kirke skal have foretaget en
nødvendig reparation af sine kamtakker.
Michael Madsen udarbejder et notat om Egebjerg
præstegård, som grundlag for det videre arbejde.
  

16 - Eventuelt
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Flemming Petersen (Odsherred
Provstiudvalg)

Inge-Lise Christensen

Jørgen Peter Revsbech Hansen Karin Bundgaard Nielsen (Odsherred
Provstiudvalg)

Louise Buch Jensen (Odsherred
Provstiudvalg)
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