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Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg           REFERAT 

PU-møde den 18. juni 2018 kl. 17.35-19.45 
i Fredens-Nazaret Sogn, Ryesgade 68, 2100 København Ø 

 

 

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

 

 

Bilag 13A fra Trinitatis Sogn og 13B fra Sydhavn Sogn blev 

tilføjet dagsorden under punkt 13. 

Evt. bliver punkt 14. 

 

Af hensyn til deltagere fra Fredens-Nazaret Sogn starter 

mødet med behandling af punkt 10. 

 

13A behandles før punkt 5. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat af mødet den 9. april 2018 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

1. Status på lønsystem, F2, 

Databeskyttelsesforordning 

2. ABG orlov 

3. Provstikonvent 14/6-18 

4. Beløb til Studentermenigheden 

2019  

5. Referat fra sidste møde i 

Budgetudvalget over 

København d. 7/6-18 (3A) 

 

Provstisekretæren orienterede om status på manglende 

lønbilag i det nye lønsystem, hvilket vanskeliggør 

bogføringen. 

Det nye journalsystem giver udfordringer og 

provstisekretæren er stadig under oplæring. Introduktion 

til provstiudvalget følger senere på året. 

 

Domprovsten berettede om afsluttet studieorlov og et 

vellykket provstikonvent afholdt for alle provstiets 

præster i Helligaandshuset d. 14. juni 2018 med blandt 

andet oplæg fra Marie Vejrup Nielsen (Leder af Center for 

Samtidsreligion og lektor ved Religionsvidenskab, Institut 

for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet): ”Folkekirkens 

rummelighed som den opleves af omverdenen”. 

 

Vedr. bilag 3A så er beløbet til Studentermenigheden 

139.000 og ikke 150.000 som der står i referatet fra 

budgetudvalgets sidste møde. Kontoret vil kontakte 

budgetudvalgets sekretær herom. 

 

 

 

4. 1. kvartalsrapporter 2018 

 

 Fredens-Nazaret Sogn (4A) 

 Helligaands Sogn (4B) 

PU behandler ikke 1. kvartal 2018 pga. fejlagtige 

lønbogføringsbilag, hvilket har medført kvartalsrapporter, 

som ikke nødvendigvis giver et retvisende billede. 
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 Vesterbro Sogn (4C) 

 Trinitatis Sogn (4D) 

 

PU vil på næste møde forholde sig til og behandle 

kirkekassernes halvårsregnskab. 

 

5. Anlæg 2019 

 

Prioritering af anlægsønsker for hele 

provstiet på baggrund af seneste 

udmelding fra budgetudvalgets 

nedsatte arbejdsgruppe. 

 

Mail fra Susanne Olling (5A) 

 

Oversigt for hele provstiet inkl. 

Budgetark. (5B) 

13A Ansøgningen kan ikke godkendes på det foreliggende 

grundlag, og vil komme på dagsorden til næste 

provstiudvalgsmøde, når der foreligger fyldestgørende 

bilag og dokumentation til ansøgningen. 

 

Provstiudvalget behandlede oversigten med anlægsønsker 

og har revideret den på baggrund af den foreløbige 

udmelding fra Budgetudvalget. 

 

Den reviderede oversigt med et samlet beløb på 

11.826.570,16 kr. (se bilag 5C) sendes til Budgetudvalget 

over København. 

PU vil prioritere anlægsønskerne, når den endelige 

budgetramme er meldt ud ultimo august. 

 

 

6. Budget 2019 

Budgetbidrag på baggrund af foreløbig 

fremskrivning på 2,0% 

Kirkeministeriets udmelding af pris- og 

lønindeks for 2019 (06) 

 

 PUK (6A) 

Vor Frue-Vesterbro 

Domprovstiudvalg, CVR-nr. 

34155526, Budget 2019, Bidrag 

budget afleveret d. 12-06-2018 

13:48 

 

 Vor Frue Sogn (6B)  

 Trinitatis Sogn (6C) 

 Sydhavn Sogn (6D) 

 Helligaands Sogn (6E) 

 Vesterbro Sogn (6F) 

 Fredens-Nazaret Sogn (6G)  

 

PUK budget 2019 blev godkendt, og kirkekassernes 

budgetbidrag blev behandlet og godkendt. 

 

Driften af ny kirke i Sydhavn betyder, at provstiets 

kirkekasser samlet set skal finde en besparelse på omkring 

850.000,00 kr. til ejendomsskat til den nye kirkegrund for 

budgetåret 2019. 

 

Provstisekretæren sender en oversigt ud med provstiets 

samlede budget for 2019 inkl. mulige områder, hvor man 

kan finde besparelser sammen med referatet fra 

provstiudvalgsmødet d.d. 

 

 

 

 

7. Syn, Vesterbro Sogn 

 

Indflytningssyn af præsteboligen på 

Sønder Boulevard 53 d. 16. maj 2018 

(7A) 

 

Synsprotokollen blev godkendt uden bemærkninger. 



Dagsorden, 09-07-2018 Side 3 

 

8. Musikpædagogisk samarbejde 

 

 Forslag til opdateret 

vedtægt og budget fra 

arbejdsgruppen. (8A) 

 Ansøgning fra Trinitatis Sogn 

(8B) 

 

Jens Andersen orienterede om status på 

provstisamarbejdet samt ønsket om at udvide og udvikle 

det. 

Temaer som præsteopbakning, deltagerantal, tidshorisont 

og brug af PUK midler blev diskuteret. 

 

PU anmoder om, at arbejdsgruppen udsender statistik på 

deltagerantal samt tilsagn om præstetilslutning og 

stillingsbeskrivelse til præsteansættelse. 

 

PU vil fremsætte den reviderede vedtægt på 

budgetsamrådet d. 3. september 2018, og PU anbefaler at 

PUK kassens bidrag øges fra 350.000,00 kr. til 650.000,00 

kr. i 2019 og 2020, med hensigten om at man fra 2021 

lægge op til, at kirkekasserne bidrager mere til 

samarbejdet. 

Dette skal endeligt behandles og vedtages på 

budgetsamrådet. 

 

 

9. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd:  

 

Ansøgning vedr. provstisamarbejde om 

migranter i Folkekirken. (9A) 

 

Udkast til vedtægt (9B) 
 

PU er principielt positiv overfor initiativet og arbejdet og 

ønsker en nærmere projektbeskrivelse inden endelig 

stillingtagen, idet udvalget er usikker på, hvordan det 

egentlige arbejde skal udføres konkret rundt om i landet. 

  

Kontoret sender svar retur til Folkekirkens Mellemkirkelige 

Råd. 

Jens Andersen fra Vesterbro Sogn har tilbød at blive 

provstiudvalgets kontaktperson, hvilket blev besluttet. 

 

 

10. Fredens-Nazaret Sogn: 

 

Opfølgening på ansøgning i forbindelse 

med salg af Fredens Kirke. (10A) 

 

Vedtægter (10B)  

Partnerskabsaftale (10C) 

Repræsentanter for F/N berettede om grundlaget for og 

motivet bag ønsket om at sælge Fredens Kirke til 

Menighedsfællesskabet.  

 

PU fik mulighed for at få forklaret og afklaret spørgsmål til 

aftalens indhold og konsekvenserne af salget. 

 

PU godkender på baggrund af det foreliggende salget af 

portnerboligen, og at provenuet bruges til renovering og 

istandsættelse af Fredens Kirke og dens lokaler jf.  

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og 

kirkegårde nr. 1172 af 19/09/2016  

 

Beslutningen blev vedtaget:  

5 stemmer for og 1 som undlod at stemme. 
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Medlemmer fra Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd 

deltog ikke i behandlingen eller afstemningen. 

 

 

11.  Uforudsete udgifter 

 

 5% midler status d.d. (11A) 

 

 Vesterbro Sogn: 

Ansøgning om tillægsbevilling 

til nyt tag på Enghave Kirke 

(1.125000,00 kr.) (11B) 

 

 Vesterbro Sogn: 

Ansøgning vedr. reparation af 

varmeanlæg i Apostelkirken 

(56.503,00 kr.) (11C) 

 

 Vesterbro Sogn: 

Ansøgning om 

byggesagsomkostninger vedr. 

Maria Kirkeplads (108.831,00 

kr.) (11C) 

 

 Vesterbro Sogn: 

Ansøgning vedr. udgifter ifm. 

kirketjeners fratrædelse 

(147.000,00 kr.) (11C) 

 

 

11B Ansøgning godkendt tidligere i høring af PU på mail og 

bekræftes d.d. 

 

 

11C Ansøgning vedr. reparation af varmeanlæg i 

Apostelkirken blev godkendt enstemmigt. 

 

11C Ansøgning om byggesagsomkostninger vedr. Maria 

Kirkeplads blev godkendt enstemmigt. 

 

11C Ansøgning vedr. udgifter ifm. kirketjeners fratrædelse 

blev ikke godkendt. PU vil afvente status på 5% midlerne 

ved årets udgang. 

 

 

Medlemmer fra Vesterbro Sogn deltog ikke i beslutningen. 

 

Samlet sum bevilget på mødet: 

2.115.334,00 kr.  

 

 

12. Ny Kirke Status,  

Sydhavn Sogn 

Præsentation af domprovst Anders 

Gadegaard 

 

 

Udgår 

 

13. 13A Ansøgning fra Trinitatis Sogn vedr. 

overførsel af overskud fra præstebolig 

til lysprojekt. 

 

13B Ansøgning fra Sydhavn Sogn vedr. 

5% bevilling til ejendomsskat på ny 

kirkegrund. 

 

13B Ansøgningen blev godkendt enstemmigt (beløbet 

825.000,00 kr. overføres hurtigst muligt) 

 

Medlemmer fra Sydhavn Sogn deltog ikke i beslutningen. 
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14. EVT. 

 

 

 

 

Vor Frue Sogn meddelte, at de fremsender en 5% 

ansøgning vedr. konsulentydelser til menighedsrådet. 

 
 
Til stede: Jens Andersen, Regitze Nørregaard-Nielsen (næstformand og mødeleder i formandens fravær), 
Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Leif G. Christensen, Linda Kellam, Lars Ulrich Rejkjær, Anders Gadegaard 
(domprovst). 
Axel Sørensen (næstformand for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd, uden stemmeret), 
Troels Garde Rasmussen (formand for menighedsfællesskabet, uden stemmeret)  
Repræsentanter fra Fredens-Nazaret forlod mødet efter behandling af punkt 10. 
 
Afbud: Susanne Olling, Preben Skelbæk, Peter Sindal Lundsberg 
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup 
 
Næste møde: PU-møde + Budgetsamråd mandag d. 3. september 2018 kl. 17.30 


