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Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg           REFERAT 

PU-møde den 5. november 2018 kl. 18.20-19.30 
 Eliaskirken, Vesterbrogade 49, 1620 København V 
 

 

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

 

 

Dagsorden godkendt 

 

 

 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat fra  provstiudvalgsmødet  

den 3. september 2018 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

 

 

 

3. Meddelelser fra Provstikontoret 

 

1. Ligning 4. kvartal 2018 

2. Diæter til BU-medlemmer 

3. Kasseeftersyn 

4. Migrantsamarbejde 

 

 

1. Anne Sofie Pleidrup orienterede om at den 

kirkelige ligning for 4. kvartal 2018 er forsinket fra 

Københavns Kommune og vil derfor først blive 

bogført medio november. 

 

2. BU har på sidste møde redegjort for, at diæter til 

BU-medlemmer skal udbetales af hver 

provstiudvalgskasse. PU har besluttet, at 

provstiudvalgets repræsentanter i Budgetudvalget 

får diæter for deltagelse på møder udbetalt af 

PUK-kassen gældende fra næste møde d. 12. 

november 2018. 

 

 

3. BDO har foretaget kasseeftersyn d. 31. oktober 

2018. Der blev ikke gjort nogen bemærkninger, og 

protokollen vil snart være at finde i Dataarkivet. 

PU takkede sekretæren for et korrekt og 

ordentligt bogholderi.  

 

4. Jens Andersen orienterede om 

migrantsamarbejdet, hvor der har været et 

stiftende møde, og man har takket for, at Vor 

Frue-Vesterbro Provsti vil være hjemprovsti. 

Der vil efterfølgende blive afholdt et møde, hvor 
domprovsten, formand og sekretær for PU også 
deltager. 
 

Jens Andersen orienterede også om status på 

provstisamarbejdet vedr. musikpædagogiske 

samarbejde. Budgettet det skal justeres efter en 
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mindre bevilling end den oprindelige ansøgte og 

en præstestilling som er vakant, og hvis 

stillingbeskrivelse skal indeholde opgaver vedr. 

det musikpædagogiske arbejde med børn og unge 

i sognet. 

 

Enghave Kirke er færdigrenoveret og der blev 

afholdt afleveringssyn fredag d. 2. november 

2018. Kirken indvies af biskoppen søndag d. 11. 

november 2018 kl 11.00 

 

5. Domprovst Anders Gadegaard orienterede om 

kommende provstikonvent d. 7. til 9. november 

2018 i Skåne, hvor temaet er, hvordan den 

personlige sociale og kulturelle kontekst influerer 

på bibeltolkningen. 

 

Vedr. ejendomsskatten til den nye kirke i Sydhavn, 

er der kommet svar på vores indsigelse, som 

lyder, at der skal betales ejendomsskat for 

grunden så længe, der ikke er påbegyndt 

opførelsen af en kirke.  

 

 

 

4. Kvartalsrapporter 

 

2. kvartal 2018 

 Trinitatis Sogn (4A) 

 Fredens-Nazaret Sogn (4B) 

 

3. kvartal 2018 

 Helligaands Sogn (4C) 

 PUK (4D) 

 Vor Frue Sogn (4E) 

 

 

Kvartalsrapporten for Vor Frue-Vesterbro Provsti blev 

godkendt og underskrevet. 

 

Kirkekassernes kvartalsrapporter blev taget til 

efterretning. 

 

5. Budget 2019 PUK 

Godkendelse af endeligt indlæst 

budget for provstiudvalgskassen. 

 

PUK budget 2019  

Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg, 

CVR-nr. 34155526, Budget 2019, 

Endeligt budget afleveret d. 26-10-2018 

11:30 (5A) 

 

Det indlæste budget 2019 blev godkendt og er klar til 

offentliggørelse. 

 

Der er i det indlæste budget ikke skrevet nogle 

kommentarer ind, men PU vil gerne notere følgende 

indsatsområder for budgetåret 2019: 

 

Provstiudvalget har udvidet eksisterende samt igangsat 

nye provstisamarbejder, som PU kassen har mulighed for 

at finansiere i et forsøg på at skabe nye spændende 

samarbejder på tværs af sognene samt nedbringe 
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størrelsen af opsparede frie midler. Dette betyder, at man i 

2019 budgetterer med et underskud på 455.000,00 kr.  

Vedtægterne som danner grundlag for 

provstisamarbejderne blev godkendt af alle menighedsråd 

på det offentlige budgetsamråd d. 3. september 2018 og 

vil blive offentliggjort på Københavns Stifts hjemmeside. 

 
 

6. Revision af årsregnskabet 2017  

 

 PUK (6A) 

 Helligaands Sogn (6B) 

 Vesterbro Sogn (6C) 

 Sydhavn Sogn (6D)  

 Fredens-Nazaret Sogn (6E) 

 Vor Frue Sogn (6F) 

 Trinitatis Sogn (6G) 

 

Samlet oversigt over 

revisionsbemærkninger (6H) 

 

PUK revisionsprotokol for årsregnskab 2017 er taget til 

efterretning af Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg. (6A)  

 

PU diskuterede nedenstående kommentar fra revisor, som 

er noteret i næsten alle revisionsprotokoller. PU 

fremlagde forskellige argumenter, og det blev besluttet, at 

provstikontoret tager kontakt til revisor og oplyser PU om 

revisors svar på næste møde. 

 

”Regnskab for menighedsplejen er ikke angivet i 

regnskabets bilag. Det er vores opfattelse, at dette skal 

vedlægges, jf. vejledning om kirke- og 

provstiudvalgkassernes budget, regnskab og revision m.v. 

pkt. 3.3.5.” 

 

(6H) 

Til næste møde vil oversigten været tilføjet MR’s 

behandling af revisionsprotokollen. 

 

7. Uforudsete udgifter 

 

 5% status dags dato. (7A) 

 

 Vor Frue Sogn: 

Ansøgning vedr. udgifter til 

omlæggelse fra damp til 

fjernvarme (190.588,58 kr.) 

(7B) 

 

 

 

7B: Ansøgning er godkendt enstemmigt. Medlemmer fra 

Vor Frue Sogns menighedsråd deltog ikke i behandlingen. 

 

 

 

I alt godkendt på mødet: 190.588.58 kr. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

EVT Domprovst Anders Gadegaard orienterede om status på 

processen med godkendelse af købsaftalen for 

Domkirkens Hus. Den har afventet Folketingets 

Finansudvalgs godkendelse, men forud for det, skal der 

udarbejdes et nyt tillæg til aftalen, hvori det blandt andet 

præciseres, hvilke forhold der gælder, såfremt 

ejendommen videresælges. 
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Til stede: Preben Skelbæk, Leif G. Christensen, Jens Andersen, Anne Dorte Schwartz Nielsen, Peter Sindal, 
Regitze Nørregaard-Nielsen, Anders Gadegaard (domprovst og forretningsfører), Susanne Olling (formand) 
 Linda Kellam, Lars Ulrich Rejkjær 
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup (provstisekretær) 
 
Næste møde: torsdag d. 6. december 2018 kl. 17.30 på provstikontoret, Fiolstræde nr. 8, kld. med 
efterfølgende middag kl. 19.00. 
 


