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REFERAT                     Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg 

PU-møde torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.07-18.22 
Kirkeskibet 2450, Topstykket 20, 2450 København 

 

Pkt.   Sag / Emneord / Resume                             Beslutning 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat af møder: 

 

1. december 2020 

3. marts 2021 

15. april 2021 

 

Underskrevet af deltagerne. 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

1. Provstikonvent afholdt 10. juni 

2021 

2. PU-mødedatoer for resten af 

2021 

 

 

Der blev afholdt provstikonvent for præsterne i sidste uge. 

Det var udbytterigt at mødes igen. Et af punkterne på 

dagsorden var, at den næste APV-undersøgelse 

(arbejdsplads vurdering) nu vil indeholde spørgsmål vedr. 

krænkende adfærd på arbejdspladsen. Københavns Stift er 

i færd med at udarbejde en vejledning, som kommer efter 

sommerferien. 

 

Fastsættelse af provstiudvalgsmøder i resten af 2021: 

PU-møde, Off. Budgetsamråd, orienteringsmøde til PU-

valg: Torsdag d. 26. august 2021 kl. 17.00 

 

Konstituerende møde: Onsdag d. 3. november 2021 kl. 

18.00 

 

Ordinært møde + julemiddag: Mandag d. 13. december 

2021 kl. 17.00 

 

Domprovst Anders Gadegaard holder afskedsgudstjeneste 

i Vor Frue Kirke søndag d. 18. september 2022 kl. 10.00.  

 

 

 

4. PU-valg 2021 

 

• Mail fra Københavns Stift (4A) 

• Udkast til bekendtgørelse (4B) 

• Gældende bekendtgørelse (4C) 

 

 

Man afventer stadig den endelige bekendtgørelse fra KM. 

 

Næste provstiudvalgsmøde: Indstilling fra PU til 

medlemmer af valgbestyrelsen 
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5. 1. Kvartalsrapport 2021 

 

• Sydhavn sogn (5A) 

• Helligaands Sogn (5B) 

• Vor Frue Sogn (5C) 

• Fredens-Nazaret Sogn (5D) 

• Vesterbro sogn (5E) 

• Trinitatis Sogn (5F) 

• PUK (5G) 

 

 

Kirkekassernes 1. kvartalsrapport 2021 taget til 

efterretning. 

 

PUK 1. kvartalsrapport 2021 godkendt enstemmigt. 

 

 

6. Budget 2022 - DRIFT 

 

Referat fra sidste møde i 

Budgetudvalget d. 9. juni 2021 (6A) 

 

Kirkeministeriet: Udmelding af pris- og 

lønindeks for 2022 (6B) 

 

 

Budgetbidrag på baggrund af foreløbig 

fremskrivning på 0%. 

 

• Vor Frue Sogn (6C) 

• Trinitatis Sogn (6D) 

• Sydhavn Sogn (6E) 

Revideret budgetoplæg siden 

sidste PU-møde (6E-1) 

• Helligaands Sogn (6F) 

• Vesterbro Sogn (6G) 

• Fredens-Nazaret Sogn (6H) 

 

Kirkekasserne har indlæst deres foreløbige budget i 

økonomiportalen. 

 

Helligaands Sogn har budgetteret med et underskud på 

232.523,00 kr. Dette underskud forventer MR at dække 

med frie midler. 

   

Vesterbro Sogn har budgetteret med et underskud på 

330.007,00 kr. Dette underskud forventer MR at dække 

med frie midler 

 

Fredens-Nazaret Sogn søger om 40.000 ekstra til 

afholdelse af kirkekoncerter. 

PU vil anmode MR om at indarbejde denne udgift i det 

endelige budget eller søge 5% midler næste år, hvor 

udgiften afholdes. 

 

Sydhavn Sogn søger om en øget driftsramme på 

690.000,00 kr. til drift af kirkeskibet, som ansøgt på sidste 

PU-møde. 

PU fastsætter den endelige drifts- og anlægsramme på 

næste møde d. 26. august. 

 

De foreløbige indlæste budgetter er godkendt. 

 

 

 

7. PUK Budgetbidrag 2022  

 

Oversigt i Excel format (7A) 

 

Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg, 

CVR-nr. 34155526, Budget 2022, 

Bidrag budget afleveret d. 09-06-2021 

15.07  

 (7B) 

 

Det indlæste budgetbidrag for 2022 blev godkendt 

enstemmigt af PU. 

 

Tilføjelse siden budget 2021:  

Diakoni udvalg: 50.000,00 kr. som startsum for nye 

indsatsområdet og initiativer.  

 

Budgetterne fra provstiarbejderne er lige nu uændret. 

Disse poster behandles på næste møde, hvor PU kommer 
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med en indstilling til godkendelse på det offentlige 

budgetsamråd d. 26. august 2021. 

 

 

 

8. ANLÆG 2022 

 

Oversigt sendt til Budgetudvalget over 

København (8A) 

 

Notat fra Stig Andersen vedr. 

murværkreparationer på Sankt 

Matthæus Kirke (8B) 

 

Budgetudvalget over København har, som de foregående 

år, nedsat et udvalg, som behandler de indsendte 

anlægsønsker. Næste møde i udvalget er i juli, hvor man 

forventer at få en budgetramme for ligningsområdet fra 

Københavns Kommune.  

 

Vesterbro Sogn: 

Anlægsønske nr. 12: Murværket på Sct. Matthæus Kirke er 

blevet besigtiget af provstiets arkitekt, Stig Andersen, d. 3. 

juni 2021, hvilket konkluderer at anlægsarbejdet godt kan 

udskydes.  

 

Vor Frue Sogn: 

Taget på Vor Frue Sogn skal besigtiges af provstiets 

arkitekt med henblik på vurdering af, hvor akut 

udskiftningen bør være. 

Provstikontoret kontakter Stig Andersen og kirkeværge 

Jakob Knudsen. 

 

 

 

9. Provstisamarbejder, Vor Frue-

Vesterbro Provsti - Status 

 

1. Folkekirkeligt arbejde blandt 

migranter i DK. 

 

2. Samarbejde om børn og 

musik. 

 

3. Diakonalt arbejde (Hugs & 

Food)  

Ansøgning sendt til BU d. 3. juni 2021 

(9A) 

Stiftende møde i diakoniudvalget d. 18. 

juni 2021 

 

 

1. Migranter: 

Fredericia provsti har meldt sig ud grundet manglende 

fokus på østeuropæiske migranter. 

Provstisamarbejdet arbejder pt. på udvidelse til arabisk 

talende og derefter bliver det nye fokusområde er Balkan. 

 

2. Børn og musik:  

Udvalget mødes igen til august. Indstilling til budget 2022 

kommer på næste provstiudvalgsmøde d. 26. august. 

 

3. Diakoni: 

9A Bevilling i 2022 til diakoni på 500.000,00 kr. fra 

Budgetudvalget blev bevilget på sidste møde d. 9. juni 

2021. Der er foreløbigt afsat 50.000,00 kr. i PUK budget 

2022 til nye initiativer. 

 

 

 

10. Vor Frue Sogn: 

Ansøgning om overførsel af bundne 

anlægshensættelser til Domkirkens Hus 

til drift (10A) 

 

Ansøgning godkendt enstemmigt. 



Dagsorden, 30-06-2021 Side 4 

 

 

11. Uforudsete udgifter – 5% 

 

• 5% midler status d.d. (11A) 

 

• Ansøgning fra Fredens-Nazaret 

Sogn vedr. udgifter til 

regnskabsassistance 

(166.250,00 kr.) (11B) 

 

• Ansøgning fra Sydhavn Sogn 

vedr. udgifter til kirkeskibet i 

2020 (447.452,65 kr.) (11C) 

 

• Ansøgning fra Trinitatis Sogn 

vedr. indretning af 1. sal i 

sognehuset (500.000,00 kr.) 

(11D) 

 
 

 

Ansøgninger i alt kr. 1.113.702,65 kr. 

 

11B Ansøgning delvist godkendt.  

Midler fra i år bevilges.  

Midler fra sidste år bevilges, hvis ikke der er frie midler til 

rådighed ved afslutning af 2020 regnskab. 

Medlemmer fra Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd var 

ikke til stede og deltog ikke i beslutningen. 

 

11C 

Ansøgning delvist godkendt. 

I 2020 årsregnskabet fremgår det, at MR har 98.160,84 kr. 

i frie midler, som skal dække en del af underskuddet, PU 

bevilger resten af beløbet (349.291,81 kr.) som 5% midler.  

Medlemmer fra Sydhavn Sogns Menighedsråd deltog ikke 

i beslutningen. 

 

11D Ansøgning afvist.  

Projektet er et anlægsprojekt, og sikring af udgang til 

kordegn kan finansieres gennem de tilsidesatte frie 

midler.  

Medlemmer fra Trinitatis Sogns Menighedsråd deltog ikke 

i beslutningen. 

 

 

 

12. Ansøgning om øget bevilling til 

udbedring af husbukangreb i 

Apostelkirken, Vesterbro Sogn (12A) 

 

 

12A  

Ansøgning godkendt enstemmigt og finansieres af 5% 

midler i 2021 og 2022. 

1/3 fra 5% midler i 2021 

2/3 fra 5% midler i 2022 

Medlemmer fra Vesterbro Sogn deltog ikke i 

behandlingen. 

 

 

 

13. EVT. 

 

 

 

 

Indsættelse af ny grønlandsk præst på søndag i 

Helligaandskirken. 

 
 
 
Til stede: Linda Kellam, Susanne Olling, Anders Gadegaard, Jens Andersen, Preben Skelbæk, Regitze 
Nørregaard-Nielsen, Leif G. Christensen (ankom 17.33), Peter Sindal Lundsberg, Anne Dorte Schwartz-
Nielsen. 
 
Afbud: Lars Ulrich-Rejkjær 
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Referent: Anne Sofie Pleidrup Lagrelius (provstisekretær) 
 
 
 
Næste møde afholdes: 26. august 2021 hvor der afholdes PU-møde kl. 17.00 og off. Budgetsamråd og 
orienteringsmøde  


