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 Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg           REFERAT 

PU-møde den 19. juni 2017 kl. 17.40-19.30 
 Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, 1112 København K. 

 

 

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

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Bilag 12A behandles som punkt 12 og punktet Eventuelt er 

nr. 13. 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat af mødet den 19. april 2017 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

1. Energimærkning (3A) 

2. Tjenestebolig HÅ (3B) 

3. Statistik HÅ 

4. Revision 

5. Provstikonvent 1/6-17 

 

Provstisekretær Anne Sofie Pleidrup orienterede om: 

Fredens-Nazaret Sogn har fået energimærket 

præsteboligen i Ryesgade 68A, 2100 Kbh Ø, og rapporten 

er vedlagt som bilag 3A. 

 

Sagen vedr. tjenesteboligen (bilag 3B) i Helligaands Sogn, 

som PU har sendt i Stiftet er nu kommet tilbage og MR har 

nu rettet aftalen. 

 

Provstikontoret har adspurgt revisor om gældende regler i 

forhold til, hvornår det er nødvendigt, at et menighedsråd 

skal søge PU om godkendelse i forbindelse med 

overførslen af overskydende midler fra et færdiggjort 

anlægsprojekt til drift.  

Revisor har sendt følgende redegørelse:  

”Hvis et anlægsprojekt afsluttes udført som det er 

bevilliget, er der ikke krav om nogen godkendelse fra 

provstiudvalget. Vi spørger ofte efter en godkendelse hvis 

der er et overskud på et større beløb, da vi så betragter 

projektet gennemført anderledes en bevilliget, for så kan 

man ikke blot overføre beløbet til drift. Hvis der f.eks. er 

bevilliget penge til en renovering, og man så vælger at 

gennemføre renoveringen i en mindre udgave en 

bevilliget, så kan overskydende beløb ikke blot overføres til 

driftsformål.”  

Kontoret vil skrive ud til provstiets kirkekontorer og gøre 

opmærksom på revisors anbefaling. 

 

Domprovst Anders Gadegaard orienterede om: 
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Der blev afholdt Provstikonvent med 32 deltagende 

præster d.1. juni 2017.  

På konventet præsenterede domprovsten blandt andet 

den rapport, der netop er udkommet med analyse af 

indhold og omfang af mobning blandt præster i 

folkekirken, som skabte en god og konstruktiv dialog 

blandt præstekollegerne. Dernæst holdt Professor i 

socialpolitik ved Syddansk Universitet, Jørn Henrik 

Petersen, oplægget: LUTHER OG VELFÆRDSSTATEN - ER 

DER EN SAMMENHÆNG? vedr. hans seneste bog ”Fra 

Luther til Konkurrencestaten”. 

 

Domprovsten ønsker at holde næste Provstikonvent d. 25-

27 oktober2017 i Sydslesvig, hvor der blandt andet vil 

være fokus på mobbekultur og godt kollegaskab. En lille 

gruppe blandt præsterne har meldt sig til planlægningen. 

PU tilsluttede sig dette initiativ. 

 

 

4. 1. Kvartalsrapport 2017 

 

 Sydhavn sogn (4A) 

 Helligaands Sogn (4B) 

 Vor Frue Sogn (4C) 

 Fredens-Nazaret Sogn (4D) 

 Vesterbro sogn (4E) 

 Trinitatis Sogn (4F) 

 

Kvartalsrapporterne blev godkendt. 

 

 

5. Budget 2018 

Budgetbidrag på baggrund af foreløbig 

fremskrivning på 2,0 % 

 

 PUK (5A) 

 Vor Frue Sogn (5B) 

 Trinitatis Sogn (5C) 

 Sydhavn Sogn (5D) 

 Helligaands Sogn (5E) 

 Vesterbro Sogn (5F) 

 Fredens-Nazaret Sogn (5G) 

 

PUK budgetbidrag 2018 (5A) 

Budgettet vil blive justeret, således at man budgetterer 

med et underskud pga. det store likviditetsoverskud. 

Der budgetteres derfor et større beløb til 

samarbejdsaftalen for præsternes efteruddannelse og det 

musikpædagogiske arbejde. 

 

Kirkeministeriet lagt Finanstilsynets fremskrivningsprocent 

ud på Den Digitale Arbejdsplads: 

Øvrig drift: 1,4 % 

Løn: 3,5 % 

Anlæg: 3,4 % 

 

Budgetudvalget besluttede på sit møde d. 15. juni 2017 at 

fastholde den foreløbige udmelding på en samlet 

fremskrivningsprocent på 2,0 %. 

 

Provstiudvalget fastholder den samme foreløbige 

udmelding og har taget kirkekassernes budgetbidrag til 

efterretning. 
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6. Provstesyn d. 15-16. juni 2017 i 

Vesterbro Sogn: 

Synsprotokoller 

 

 Sønder Boulevard 114 (6A) 

 Enghave Kirke (6B) 

 Frederiksberg Alle 5 (6C) 

 Absalonsgade 5 (6D) 

 Mariakirken (6E) 

 Vesterbrogade 54 (6F) 

 Vesterbrogade 52 (6G) 

 

Jens Andersen orientrede om status på Enghave Kirke. 

Projektet er sendt i udbud og svar ventes fredag. 

Projektet skal derefter endelig godkendes af Stiftet, og MR 

håber at kunne igangsætte renoveringen efter sommeren.  

 

Alle synsprotokoller blev godkendt. 

 

7. Samarbejdsaftale vedr. 

personaleadministrator Christine Thal-

Drexel 

Opdatering af vedtægt (7A) 

 

 

Provstiudvalget ønsker at fortsætter samarbejdsaftalen 

mellem Vor Frue Sogn og Vor Frue-Vesterbro Provsti. 

 

PU vil anbefale menighedsrådet at § 3 udgår, og at 

vedtægten godkendes hvert år på Budgetsamrådet. 

Aftalen indbefatter en 1-årig opsigelse. 

 

Samarbejdsaftalen vil komme på dagsordenen til det 

kommende Budgetsamråd d. 29. august 2017, og 

personaleadministrator Christine Thal-Drexel vil få 

mulighed for at præsentere sit arbejde.  

 

 

8. Ansøgning fra Vesterbro Sogn vedr. 

køb af embedsbolig.  

Ansøgning fra MR (8A) 
 

 

Jens Andersen orienterede om udfordringerne i 

ansættelse af ny præst til Sct. Matthæus Kirke, hvor 

stillingen ikke har tilknyttet en tjenestebolig.  

Vesterbro Sogn ønsker at opfylde målsætningen om at der 

skal være en bolig pr. kirke i sognet. 

 

Jens Andersen orientrede om 4 lånemuligheder (se 

vedlagt papir). 

 

PU fremsender ansøgningen til Budgetudvalget, som det 

er ønsket fra Vesterbro MR, uden at der endnu er taget 

beslutning om finansieringsformen. 

 

Domprovsten er bemyndiget til at kunne godkende et 

muligt boligkøb. 

 

Provstikontoret vil kontakte Kirkeministeriet med henblik 

på at få afklaret reglerne for hvornår præsternes 

repræsentant i provstiudvalget må deltage i behandlingen 

af sager vedr. præsteboliger udenfor eget pastorat i 

provstiet. 
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9. NY Kirke Sydhavn 

Økonomisk overslag og 

Skriftlig høring af PU (9A) 

Budgetudvalget har på sit møde d. 15. juni 2017 behandlet 

det nye budget for projekt NY Kirke i Sydhavn, som er 

blevet forhøjet fra 140 mill. til 201 mill.  

Budgetudvalget har afvist at lade budgettet øge eller stille 

en underskudsgaranti. Dog pristalsreguleres bevillingen på 

110 mill. kr. fra og med 2015, og finansiering af orgel 

udenfor budgettet godkendes. 

Arbejdsgruppen vil nu forsøge at søge fonde til de 

resterende 50-55 mill., og revurdere sagen igen til 

efteråret. 

 

 

10.  Uforudsete udgifter 

 

 5% midler status d.d. (10A) 

 

 Trinitatis Sogn: Ansøgning 

vedr. MR-valg 2016 (77.023,78 

kr.) (10B) 

 Trinitatis Sogn: Restaurering af 

beskadiget engel (76.000,00 

kr.) (10C) 

 

10B: Ansøgningen blev godkendt enstemmigt. 

Medlemmer fra Trinitatis Sogns MR deltog ikke i 

behandlingen. PU vil informere Trinitatis Sogns MR om, at 

løn til kordegnen i forbindelse med sekretærfunktioner til 

MR-valg bør indgå som en del af de almindelige 

arbejdsopgaver.  

 

10C: Menighedsrådet er i færd med at indhente et 

alternativt tilbud, og PU vil derefter behandle tilbud og 

ansøgning på ny.  

Kontoret vil kontakte Trinitatis MR for at afklare, hvorvidt 

man har undersøgt muligheden for at Folkekirkens 

Forsikring vil dække skaden. 

 

 

11. Forberedelse af PU-valg 

Cirkulære (11A) 

PU besluttede at afholde det offentlige orienterende 

møde forud for valget tirsdag d. 29. august 2017. 

 

PU anbefaler at der vælges 8 medlemmer til Vor Frue-

Vesterbro Provstiudvalg. Dette vil blive behandlet 

 på det orienterende møde i august. 

 

Indkaldelsen til det offentlige orienterende møde vil ske 

på samme måde som ved sidste valg ved annoncering i 

lokalaviser. 

 

 

12. Ansøgning fra Helligaands Sogn (12A) 

 

 

12A: Ansøgningen blev godkendt enstemmigt.  

 

13. EVT 

 

Erik Thorsen har henvendt sig til provstiudvalget med 

ønsket om at træde ud af Vor Frue-Vesterbro 

Provstiudvalg.  

Udvalget har taget ønsket til efterretning.  
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Formanden vil meddele Erik Thorsen, om udvalgets 

behandling, og at kontoret indkalder suppleanten til de 

resterende møder.  

 

Idet der er PU-valg til efteråret, vil udvalget ikke gøre 

yderligere i denne sag. 

 
 
 
 
Til stede: Susanne Olling (formand), Preben Skelbæk, John Kahlke, Linda Kellam, Jens M. Johansen, Jens 
Andersen, Regitze Nørregaard-Nielsen, Lars Ulrich Rejkjær, Anders Gadegaard. 
 
Afbud: Erik Thorsen 
 
Referent: Provstisekretær Anne Sofie Pleidrup 
 
 
Næste møde afholdes tirsdag d. 29. august 2017 kl. 17.00 (PU-møde, offentligt budgetsamråd, 
orienteringsmøde til PU-valg) 


