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Rødovre-Hvidovre provstiudvalg

Dato: 21/8-2019

Provstiudvalgsmøde

Dagsorden
Provstiudvalgsmøde:

Beslutning
Indkaldte:

Afbud fra: Torben Olesen

Allan Dalkvist, Bente Christoffersen, Bjarne Jørgensen,
Inge Stagsted Lund, Inger
Holst, Jann Larsen, Jørgen
Degn Bjerrum, Lene Jespersen, Torben Olesen, Ulla Boye
Christensen

Inhabilitet noteres under punktet.

Referent: Henriette Høeg

onsdag den 21. august 2019, kl. 19.00
Mødet afholdes i

Strandmarkskirken

0.1
Mødet indledes med besøg af provstirevisor René Søeborg fra PWC
med henblik på orientering om sidste års revision og kommende fokuspunkter

MEDDELELSER
1.1.

Godkendelse af dagsorden
sag 2019-484

1.2.

Ad høring til planforslag 129 i Hendriksholm kvarteret
sag 2019-20196
Udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør for den bevarende lokalplan vedlagt

1.3.

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om
folkekirkens økonomi
sag 2019-23528
Høringsbrev vedlagt, frist for udtalelse var den 16/8 2019

1.4.

Provstiudvalgskonference i Fredericia den 9/11 2019
sag 2019-22042
Mulighed for 3 deltagere – invitation følger i september.

1.5.

Status for 5%-midler og returnerede anlægsmidler
Kommunevis oversigt pr. 12/8 2019 vedlagt

NYE SAGER
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Provstiudvalgsmøde
Beslutning

Dagsorden
2.1.

PUK – 2. kvartalsrapport 2019
sag 2019 – 12659
Fremlægges til provstiudvalgets behandling
Kvartalsrapporter vedlagt

2.2.

Grøndalslund – årets synsrapporter
sag 2019-20264
Vedlagt synsrapporter for syn 8. og 15. maj af kirkegårdskontor, kirkegård & park, kirke & sognehus, Simmelkærvej 40 og
2 tjenesteboliger.

2.3.

Strandmark – årets synsrapport
sag 2019-20865
Vedlagt synsrapporter for syn 27/5 i Strandmarkskirken

2.4.

Grøndalslund – 5% ansøgning, gasfyr
sag 2019-23224
Vedlagt ansøgning om kr. 44.600 fra 5% midler til udskiftning
af nedbrudt gasfyr i kirkegårdsbygninger

2.5.

Grøndalslund – Iværksættelse køkkenprojekt
sag 2018-37689
Grøndalslund ansøger godkendelse af køkkenprojekt med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og iværksættelse. Arkitekten har udarbejdet budgetoverslag for projektet til i alt kr.
1.810.143.
Ansøgning, finansieringsplan og projektbeskrivelse er vedlagt.
Finansieringsplanen indebærer konvertering af en række tidligere anlægsbevillinger til andre formål. De nævnte anlægsbevillinger er efterset og korrekte.

2.6.

Hendriksholm – 3 afsluttende byggeregnskaber
sag 2019-25382 / 2019-18773 / 2019-25372
Vedlagt byggeregnskaber for lyd og AV projekt, lysprojekt og
vinduesprojekt
Hendriksholm ansøger om at netto-overskuddet på 21.850
overføres til forplads projektet:

2.7.

Lysprojekt – overskud
Vinduesprojekt – overskud
Lyd og AV – underskud

22.482
15.471
-16.103

Samlet overskud

21.850

Hendriksholm – Ansøgning om iværksættelse, forplads
sag 2018-35761
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af at kunne iværksætte omlægningen af forpladsen til kirken til en samlet udgift
på kr. 2.962.517. Omlægningen indebærer bl.a. forbedret han-
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dicapadgang. Projektet er tidligere godkendt i stiftet.
Vedlagt ansøgning med licitationsresultat, anlægsskema med
finansieringsplan og tilbud.
Finansieringsplanen indeholder samtidig ansøgning om stiftsmiddellån på kr. 1.400.000.
Ved sammenligning mellem licitationsresultatet og det anførte
i anlægsskemaet ses en tilsyneladende uoverensstemmelse –
idet licitationsresultatet er kr. 288.538 mindre end opgivet i anlægsskemaet.
Forholdet vil blive afklaret inden provstiudvalgsmødet.
2.8.

Avedøre – Ansøgning om iværksættelse, mobil kirke
sag 2019-25059
Vedlagt ansøgning om køb af ladcykel med tilbud

2.9.

Avedøre – ”Direktør mail”
Orientering til PU fremlægges på mødet

2.10.

Budgetsamråd den 3/9 2019
sag 2019-25268
Herunder drøftelse af håndtering af udgifter til Ferielov og
Tjenestemandspensioner.
Udkast til materiale til indkaldelse er vedlagt således:
 Indkaldelse
 Oversigt over udgifter ferielov og tjenestemandspension

2.11.

Budget 2020 – Rødovre ligningsområde
sag 2018-28469
Sammenskrevne budgetter med ønsker til driftsrammer og anlægsønsker er vedlagt.
Kommentarer til foreløbige budgetter er vedlagt.
Der har været afholdt møde med Rødovre kommune.
Notat fra mødet er vedlagt

2.12.

Budget 2020 – Hvidovre ligningsområde
sag 2019-12105
Sammenskrevne budgetter med ønsker til driftsrammer og anlægsønsker er vedlagt.
Kommentarer til foreløbige budgetter er vedlagt.
VERSERENDE SAGER

Beslutning
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3.1.

FKiH – Vedtægtsændring
sag 2018- 8771
Er den 21/8 2018 sendt til behandling i Kirkeministeriet ad tjenestevejen dvs. via Helsingør stift – erindring sendt til stiftet d.
14/11 2018 samt d. 11/2 2019 & 13/3 2019.
Stiftet har nu sendt erindring til KM den 15 & 18/3 2019 samt
den 20/5 2019.
PU formanden har været i kontakt med KM.

3.2.

El-, varme og vandaftaler præsteboliger
sag 1616 / 2018-26727
Skrivelse er sendt til Avedøre menighedsråd om udarbejdelse
af aftaler om forbrugsafgifter for de 3 præsteboliger.
Afventer Hendriksholm og Avedøre, samt stiftets vurdering af
Nørremarksvej.

3.3.

Omkostningsbestemte kirkegårdstakster pr. 1. januar 2020
Sag 2018-15966
Beregningsskemaerne har været sendt til Dick Kreinøe for
kommentarer – inden der arbejdes videre.
Notat fra Kreinøe er vedlagt.
Det indstilles af Allan, at nye enhedspriser indtastes således i
skemaer, der herefter sendes til Helsingør stift til vægtet gennemsnitsberegning, der anvendes til kommende nye takster:


Forrentning = 1,5 %



Jordpris = 65,00 pr. kvm.



Anlægsudgifter = 750,00 pr. kvm.

Skema over udvalgte takster er vedlagt
3.4.

Strandmark – Underetage
sag 2018-15987
Nye tegninger er sendt til stiftet ad tjenestevejen i juni 2019 –
de 6 ugers behandlingstid er udløbet. . .
ORIENTERING

4.1.

Orientering fra provsten
Årsmøde provster - i København 16-19/9 2019
Årsmøde sekretærer – i Roskilde 2-4/10 2019

Beslutning
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4.2.

Skoletjenesten
sag 2018-41274
Orientering ved PU repræsentanten i bestyrelsen.

4.3.

Rødovre sogn - Renovering - Karlskær Alle
sag 2018-36437

Beslutning

Seneste nyt
4.4.

Nyt fra KM m.fl. på DAP
KM – 11-7-2019 – Den nye ferielov
KM 9-7-2019 – Projektlederkursus 22-24/10 2019
FFE 5-7-2019 – Juli Nyhedsbrev
KM – 4-7-2019 – Ny ordning vedr. betaling af IT ydelser
KM – 26-6-2019 understøttelse af kvartalsrapporter på DAP
EVENTUELT

5.1.
5.2.

Emner til næste møde i Islev
Den 12. september kl. 19
– frist for sager til mødet er den 2/9

Evt. synsprotokoller – frist 14
dage fra syn.
MR kvartalsrapporter – 2. kvt.

