
Referat
Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 19. marts 2021 - d. 19-03-2021 kl. 10:00 til 12:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning
Rasmussen, Niels Kristian Holm, Asta Gyldenkærne

Niels Holm deltog i pkt. 3 og 5. 

Mødepunkt Referat

1 - Budget 2022

 

Sager:
Budget 2022 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29255)

Bilag:
Budget 2022 foreløbig alle kasser

Budget 2022 justeres i forhold til
antal folkekirkemedlemmer i de enkelte sogne.
 
Indledende budgetsamråd afholdes online d. 8.4. af
PU for formænd og kasserere fra menighedsrådene.
 
Provstiet arbejder videre ud fra det fremlagte
budgetudkast 2022 for PUK.

2 - Budget 2021 Sengeløse

 

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Re Til Sengeløse mr vedr. budget 2021 (STPR F2
1260179), Svar provstiudvalg henvendelse 2021 0201

Provstiudvalget vil gerne mødes til en dialog med
menighedsrådet, så mange som der nu kan deltage i
hht. forsamlingsforbud. Hvis det nuværende
forsamlingsforbud på 5 er udgangspunktet, er
oplægget af formand og næstformand for PU mødes
med Sengeløses økonomiudvalg.
Provsten kontakter Sengeløse for en aftale.

3 - Fælles anlæg sognegård Sengeløse

 

Sager:
Fælles anlæg 2021 - Høje Taastrup Provsti (2021 -
1647)

Bilag:
Re Til Sengeløse mr vedr. godkendelse af restbeløb
vedr. udbetaling fra fælles anlægskonto, sognegård
(STPR F2 1284655)

Menighedsrådets henvendelse er blevet besvaret af
provsten i brev af 5.3.2021, hvori de gøres
opmærksomme på at der ikke foreligger et godkendt
projekt, og at arbejdet med forprojektet tidligere er
blevet sat i bero, indtil der er etableret afhegning af
skel ind mod naboen.
 
Der kan derfor ikke forbruges eller overføres midler
fra det beløb, der er sat af til renovering af
sognegård.



4 - Ansøgning om opførelse af carport NærHeden

 

Sager:
Ansøgning om carport til Urtehaven - Hedehusene
(2021 - 8761)

Bilag:
Carport til Urtehaven 29, Tilbud - 200138-1

Provstiudvalget er positivt indstillet. Finansiering
tænkes at kunne ske som et forskud på en
anlægsudbetaling for 2022, således at projektet vil
kunne igangsættes i 2021. Menighedsrådet bedes
indhente et konkurrerende tilbud og fremsende de
to tilbud til provstiudvalget vedlagt en ansøgning om
igangsættelse.

5 - Salg af areal mod nabo Sengeløse

 

Sager:
HEL - Sengeløse Sognegård (2018 - 27077)

Bilag:
Salg af areal mod nabo, Sengeløse Brev til stift via
provsti vedr. salg af areal, Bilag 3 - Gmail - Køb af
Sengeløse Kirkes grund - Tilbud, Bilag 1 - Skitse over
areal mod nabo, Bilag 2 - Aftale om brugsret - 2009,
Bilag 4 - Vurdering areoverførsel Cathrinebergvej 1

Provstiudvalget kan ikke for nuværende
godkende det ansøgte salg af en del af kirkens grund
til naboen.
 
Der er i marts 2020 af menighedsrådet fremlagt 2
forprojekter til ombygning af sognegården
i Sengeløse, som begge baserer sig på at det omtalte
areal skal benyttes.
PU har på den baggrund tilskrevet MR i maj 2020 at
der skal etableres skel ind mod naboen, inden der
arbejdes videre med sognegårdsprojektet.
 
Provstiudvalget vil gerne mødes til en dialog med
menighedsrådet, så mange som der nu kan deltage i
hht. forsamlingsforbud. Se også pkt. 2.

6 - Tilgængelighedsforanstaltninger på Torslunde
kirkegård

 

Sager:
Ansøgning - Tilgængelighedsforanstaltninger på
Torslunde Kirkegård (2021 - 7651)

Bilag:
Vedr. Tilgængelighedsforanstaltninger på Torslunde
Kirkegård, Bilag 01 Torslunde Eksisterende forhold
adgang, Bilag 02 revideret Torslunde Fremtidige
forhold adgang, Bilag 03 Tilgængelighedsrute, Bilag
06 Udtalelse fra Handicaprådet, Orienteringsbrev
Provstiet

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1172 af 19.
september 2019 § 17: "Kirkegårdens indhegning og
indgangspartier må ikke ændres, omsættes eller
nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden". 
 
Ansøgningen videresendes derfor til Helsingør Stift
med provstiudvalgets anbefaling.
 
Menighedsrådet rådes til at søge kommunen om
udsættelse af fristen for projektets gennemførelse. 

7 - Eventuelt

 

Provsten orienterede om at der har været besøg af
biskoppen i Hedehusene, hvor provst og biskop har
drøftet planer for kirkebyggeri med menighedsrådet.
Planen er ikke at bygge en fuldgyldig kirke, men en
"kirkesal". Af fremtoning en kirke, men strukturelt
tættere knyttet til det nuværende, bl.a. vil det sige
samme menighedsråd. En kirkesal skal ikke



godkendes af Kirkeministeriet, men de skal
orienteres.
 
Næste møde torsdag 15. april 8.30. 
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Søren Isak Nolsøe (Høje Taastrup
Provsti)

Helle Lerche (Høje Taastrup
Provstiudvalg)

Niels Neerup Villumsen (Høje Taastrup
Provstiudvalg)

Anni Rasmussen

Knud Svenning Rasmussen Niels Kristian Holm (Høje Taastrup
Provstiudvalg)

Asta Gyldenkærne (Høje Taastrup
Provstiudvalg)
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