
Referat
Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 20. august 2020 - d. 20-08-2020 kl. 08:30 til 11:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning Rasmussen, Jakob
Schilling
Afbud: Niels Kristian Holm, Helle Lerche

 

Mødepunkt Referat

1 - Lønforhandling HK

 

Sager:
Lønforhandling - Provstisekretær - Høje Taastrup
Provsti 2020 (2020 - 9739)

Bilag:
Lønforhandling

Taget til efterretning. 

2 - Uddannelse præster

 

Provsten  orienterede om udlæg i forbindelse med
præsters tildeling af midler fra kompetencefonden. 

3 - Skoletjenesten

 

Sager:
FSV - ønske om sammenlægning af 3 provstiers
skoletjenester pr 1-1-2019 (2018 - 40442)

Bilag:
Vedtægtsforslag FSV - 2020-06-18

Provsten orienterede om status på vedtægter for
fælles skolekirketjeneste. 

4 - 2. kvartalsrapport PUK

 

Sager:
Økonomi - PUK 2020 - Høje Taastrup Provsti (2019 -
15160)

Ishøj Kommune har betalt ligning for 4. kvartal.
Kvartalsrapporten er godkendt.



Bilag:
2. kvartalsrapport, 2. kvartalsrapport 2020

5 - Regnskabsinstruks m bilag PUK

 

Sager:
Økonomi - PUK 2020 - Høje Taastrup Provsti (2019 -
15160)

Bilag:
Regnskabsinstruks med bilag 2020 - udfyldt

Godkendt.

6 - 1. kvartalsrapport Høje Taastrup

 

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter
2020 (2020 - 15165)

Bilag:
1. kvt. Høje Taastrup

Taget til efterretning. 

7 - 2. kvartalsrapport Høje Taastrup

 

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter
2020 (2020 - 15165)

Bilag:
2. kvt. Høe Taastrup - referat, 2. kvt. Høje Taastrup

Taget til efterretning. 

8 - 2. kvartalsrapport Rønnevang

 

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter
2020 (2020 - 15165)

Bilag:
2. kvt. Rønnevang

Taget til efterretning. 



9 - Budgetsamråd

 

Drøftelse vedr. budgetsamråd. Eventuelt afholdelse
af ekstraordinært provstiudvalgsmøde i forlængelse
af budgetsamråd. 

10 - Fløng - synsprotokoller

 

Sager:
Syn - Fløng Kirke - menighedsrådets syn 2020 (2020 -
19095)

Bilag:
Syn kirken juni 2020, Syn præstebolig juni 2020

Provstiudvalget har ingen indvendinger til de
påtænkte arbejder, men kan ikke garantere
økonomisk dækning.
 
Højskolesangbogen henhører under drift.
 
Menighedsrådet bedes fremsende sit forslag vedr.
vedligeholdelsesplan for kirke og kirkegårdsmur.
 
Syn på præstebolig er godkendt og provstiudvalget
forudsætter, at de anførte arbejder betales over
driften.

11 - Sengeløse - synsprotokol

 

Sager:
Syn 2020 - Høje Taastrup Provsti - Sengeløse (2020 -
21713)

Bilag:
3.d.2 Kirkesyn 2020 0708

Godkendt.
 
Provstiudvalget minder om Nationalmuseets
vejledning vedr. udbedring af tagskaden:
 
"Som du beskriver situationen, er det godt, I
vil gøre noget. Sagen er så som nævnt, at en
reparation af tagværket kun kan ske, når der
på forhånd er givet tilladelse fra stiftet. Sådan
er reglerne. I skal søge om en tilladelse via
provstiet, der sender jeres ansøgning videre,
og stiftet vil så bede om udtalelser fra
kongelig bygningsinspektør og fra
Nationalmuseet, før I får svar. Muligvis vil
Nationalmuseet i den forbindelse besigtige
tagværket. Hvis der, som jeg her går ud fra, er
tale om skibets tagværk, er der både rester af
det oprindelige tagværk, der nok er fra 1100-
årene, foruden at der står et
senmiddelalderligt tagværk fra 1400-årene.
 
Det vil, som sagt i går, efter min opfattelse
være nødvendigt at kunne medsende en
besigtigelse og et forprojekt, som er udført af
en arkitekt med godt kendskab til gamle
kirkebygninger. Det skal sikre, at der
foretages indgreb og reparationer på den
rigtige måde, når det som her drejer sig om en
kirkebygning med en alder på adskillige
hundrede år. Det vil så også være en fordel at
få en arkitekt til at stå for indhentning af



tilbud fra de rigtige håndværkere samt til at
føre tilsyn med arbejdet på menighedsrådets
vegne."

12 - Planer ved Høje Taastrup Kirke

 

Sager:
Henvendelse - Helsingør Stift - Planer ved Høje
Taastrup kirke (2020 - 21244)

Bilag:
Aktdokument

Set.

13 - GIAS

 

GIAS 2021 justeres med pristalsregulering. Provsten
arbejder videre med genberegning. 

14 - Eventuelt

 

Intet.
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Søren Isak Nolsøe (Høje Taastrup
Provsti)

Niels Neerup Villumsen (Høje Taastrup
Provstiudvalg)

Anni Rasmussen Knud Svenning Rasmussen

Jakob Schilling (JAKSC@KM.DK)
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