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Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg           REFERAT 

                                                 PU-møde den 25. februar 2019 kl. 18.45-21.00 
 Mariakirken, Istedgade 20, 1650 København V 

 

 

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

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

Ansøgning fra Trinitatis Sogns Menighedsråd vedr. 5% 

midler til revner i krypt blev tilføjet som punkt 10F. 

 

 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat af mødet den 6. december 

2018. 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

1. 2019 Årshjul (3A) 

2. Møde d. 14/3-19 (3B) 

3. Biskoppens 60 års dag – status 

4. Migrantsamarbejde – status 

5. Bindende stiftsbidrag 2020 

 

 

1. Årshjulet for 2019 blev sendt ud d. 17/12-18 til 

provstiets kirker og menighedsråd. 

 

2. Stiftsrådet har indkaldt til møde d. 14. marts 2019 kl. 

17.30 i Helligaandshuset, og Susanne Olling vil undersøge, 

om provstisekretæren skal deltage på mødet. 

 

3. Domprovst Anders Gadegaard redegjorde for budgettet 

til biskoppens runde fødselsdag, hvor alle menighedsråd 

igennem deres provsti har bidraget med 15.000,00 pr 

provsti. I alt er der blevet overført 135.000,00 kr. til Vor 

Frue-Vesterbro PUK-kasse, som står for administrationen 

og bogføringen af udgifterne til reception og portræt. 

 

4. Status på Migrantsamarbejdet er, at vedtægterne 

fortsat afventer kirkeministeriets godkendelse, og at 

provstisekretæren er i færd med at få oprettet en separat 

bankkonto til formålet. 

 

5. Næste års bindende stiftsbidrag for Vor Frue-Vesterbro 

Provsti er på 906.963,00 kr. 

 

 

4. Aflevering/godkendelse af PUK 

årsregnskab 2018 

 

 Afleveret med kontrolmærke:  

Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg,  

Det indlæste årsregnskab blev godkendt af 

provstiudvalget uden bemærkninger. 
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CVR-nr. 34155526, Regnskab 2018, 

Afleveret d. 15-02-2019 11:34 (4A) 

 

 

5. Synsprotokoller 2019 

 

Sydhavn Sogn, Provstesyn 16/1-19: 

 

 Frederiksholm Kirke (5A) 

 Kirkontor/adm: Louis Pios Gade 

10A og 10B (5B) 

 Embedsbolig: Teglholmsgade 

8C, 5. tv, København SV (5C) 

 Embedsbolig: Oscar Pettifords 

Vej 23C, 8th, København SV 

(5D) 

 

Synsprotokollerne blev behandlet, og domprovsten gjorde 

opmærksom på, at man har synsudsat et projekt omkring 

alterpartiet, som er slidt og et projekt vedr. forplads, som 

synker og med fordel kan bruges til andet end parkering.  

 

Menighedsrådet kan derefter søge om midler til 

projektering, men synsprotokollernes godkendelse er ikke 

ens betydende med, at PU godkender projekternes 

endelige form eller størrelsen på midlerne hertil.  

 

Synsprotokollerne blev godkendt. 

 

6. Budgetark til anlægsarbejder 2020 

 

 Fredens-Nazaret Sogn (6A) 

 

 Helligaands Sogn (6B) 

 

 Trinitatis Sogn (6C) 

 

 Vesterbro Sogn (6D) 

 

 Vor Frue Sogn (6E) 

 

 Sydhavn Sogn (6F) 

 

Samlet oversigt for hele provstiet (6G) 

 

Menighedsrådene i provstiet har indsendt samlede 

anlægsønsker for 31.803.267,61 kr. (6G) 

 

Punkt 3 fra Vesterbro Sogn vedr. røgsikring af præstebolig 

på Sønder Boulevard 53 på 314.449,00 kr.: 

Dette punkt blev diskuteret af provstiudvalget, idet røgen 

fra underboen er konstateret sundhedsskadelig, og 

udvalget valgte derfor at behandle anlægsarbejdet som en 

5% ansøgning.  

Punktet behandles under 10G. 

 

PU besluttede, at arkitekt, Stig Andersen, skal besigtige 

domkirkens kobbertag jf. Vor Frue Sogns punkt 4. 

 

Provstiudvalget har gennemgået samtlige anlægsønsker for 

2020 og indsender en liste med prioriterede anlægsønsker 

for i alt: 15.029.199,61 kr. 

 

Oversigten 6H sendes ind til Budgetudvalget inden næste 

møde d. 13. marts 2019. 

 

 

 

7. Sct. Matthæus, Nyt varmeanlæg 

Ansøgning (7A) 

 

Se mappe for alle bilag og tegninger 

 

PU støtter ansøgningen og sender den videre til 

Stiftsøvrigheden og Budgetudvalget over København 

med anbefaling. 

Medlemmer fra Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog 

ikke i behandlingen. 
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8. Helligaands Sogn:  

Ny gulvbelægning i kirken. 

Fremsendelse af gulvprospekt (8A) 

Projektet er blevet præsenteret og taget ad notam. 

 

 

 

 

9. Provstisekretær, løn 

Indstilling (9A) 

 

Provstisekretæren forlod mødet under dette punkt. 

 

Indstillingen blev godkendt af provstiudvalget.  

 

 

 

 

10.  Uforudsete udgifter 

 

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

 

 Sydhavn Sogn: Ansøgning vedr. 

udbedring af revner i kirketårn 

(266.391,00 kr.) (10B) 

 

 Vor Frue Sogn: Ansøgning 

vedr. rotter i Sct. Andreas Kirke 

(58.865,66 kr.) (10C) 

 

 Vesterbro Sogn: Ansøgning 

vedr. tillægsbevilling pga. 

sygdom (144.013,00 kr.) (10D) 

 

 Helligaands Sogn: Ansøgning 

vedr. projekt til nyindretning af 

kirkeplads (62.500,00 kr.) 

(10E) 

 

 Trinitatis Sogn: Ansøgning 

vedr. revner i krypt 

(150.000,00 kr.) (10F) 

 

 Vesterbro Sogn: Ansøgning 

vedr. røgsikring af præstebolig, 

Sønder Boulevard 53 

(314.449,00 kr.) (10G) 

 

Ansøgte midler i alt: 996.218,66 kr. 

 

 

10B: Provstikontoret vil sende det indsendte tilbud til Stig 

Andersen, som besigtigede kirketårnet på provstesynet d. 

16/1-19 for høre om rimeligheden af rådgiverhonoraret. 

PU har bevilget op til det ansøgte beløb. 

 

10C: Ansøgningen godkendt enstemmigt. PU anmoder om, 

at ansøgninger fremadrettet ikke inkluderer udgifter til 

rengøringsmidler. 

Medlemmer af Vor Frue Sogns Menighedsråd deltog ikke i 

behandlingen.  

 

10D: Ansøgningen godkendt enstemmigt. Medlemmer af 

Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen. 

 

10E: Ansøgningen godkendt enstemmigt. Medlemmer af 

Helligaands Sogns Menighedsråd deltog ikke i 

behandlingen. 

 

10F: Provstikontoret vil kontakte Trinitatis Sogn 

Menighedsråd og anbefale, at MR på trods af anbefaling fra 

Nationalmuseet at søge Stiftsøvrigheden om tilladelse til at 

fjerne et antal kister fra krypten. 

Denne anmodning sendes via tjenestevejen, og PU vil 

tilslutte sig dette ønske om fritagelse. 

 

10G: Ansøgningen blev godkendt enstemmigt. 

Medlemmer af Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog ikke 

i behandlingen. 
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11. Evt. 

 

 

 Regitze orienterede om, at der planlægges opførelse af 

hotel i det gamle laboratorium ud for Trinitatis kirkeplads. 

 

 

 

 
Til stede:  
Formand Susanne Olling, næstformand Regitze Nørregård-Nielsen, Domprovst Anders Gadegaard, Leif G. 
Christense, Linda Kellam, Preben Skelbæk, Jens Andersen, Lars Ulrich Rejkjær. 
 
Afbud:  
Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Peter Sindal. 
 
Referent: 
Provstisekretær Anne Sofie Pleidrup 
 
Næste møde:  
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 18.00. 
 

 


