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Provstiudvalgsmøde for Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg          REFERAT 

Dagsorden den 11. december 2019 kl. 17.00-18.50 
Provstikontoret i Fiolstræde 8, kld., 1171 København K.  

 
 

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

 

 

Dagsorden godkendt 

Bilag 10F og 10G tilføjet 

 

 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat fra  provstiudvalgsmødet den 4. 

november 2019 (2A) 

 

 

Godkendt endeligt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra Provstikontoret 

 

 MR-honorarfordeling 

Opdateret oversigt pr. 01-12-                

2019 (3A) 

 

 PU-mødedatoer 2020 (3B) 

 

 Referat fra sidste BU møde d. 

14. november 2019 (3C) 

 

Årshjulet sendes ud efter fastsættelse af mødedatoer til 

provstiets menighedsråd og kirkekontorer. 

Ansøgninger som provstikontoret modtager efter 

ansøgningsfristen (senest 7 dage før møde) kan ikke 

forventes behandlet.  

 

Mødediæter fra det sidste halve år indberettes til FLØS 

inden udgangen af december. 

 

Møde 1: 26 februar 2020 kl. 18 

Møde 2: 31. marts 2020 kl. 18 

Møde 3: 15. juni 2020 kl. 17.00 + middag 

Møde 4: 3. september kl. 17 + budgetsamråd 

Møde 5: 1. december 2020 kl. 17 + julefrokost 

 

 

4. 3. kvartalsrapporter 2019 

 

 Vor Frue Sogn (4A) 

 Helligaands Sogn (4B) 

 Trinitatis Sogn (4C) 

 Sydhavn Sogn (4D) 

 

 

 

Godkendt og taget til efterretning. 

 

De resterende 3. kvartalsrapporter blev behandlet på 

forrige møde d. 4/11-19. 

 

 

5. Københavns Stifts behandling af 

revision for PUK årsregnskab  

 

Godkendelse (5A) 

 

Regnskab offentliggjort 29-11-2019 

Stiftes behandling og godkendelse blev taget til 

efterretning af provstiudvalget uden bemærkninger. 
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6. Revision af årsregnskab 2018 

 

Oversigt over revisionsbemærkninger 

inkl. MRs behandling (6A) 

 

Notat vedr. menighedsplejens 

regnskab (6B) 

 

Lån Sydhavn: 

Budgetudvalget over København er blevet præsenteret for 

revisionsbemærkningen for Sydhavn Sogns 2018 

årsregnskab vedr. lån mellem menighedsråd. 

Budgetudvalget har behandlet punktet på sidste møde og 

vil udarbejde en politik vedr. lån mellem sogne.  

PU afventer budgetudvalgets udmelding herom. 

 

Samlet revision af kirkekasserne godkendt. 

 

Provstikontoret meddeler sognene svaret fra KM vedr. 

menighedsplejens regnskab.  

 

 

7. 

 

 

Vesterbro Sogns Menighedsråd 

Køb af sognegård 

 

 Ansøgning (7A) 

 Vesterbrogade 59 – 

byggesynsrapport (7B) 

 Driftsbudget (7C) 

 

 

Lukket punkt: 

 

Materialet behandles fortroligt. 

 

Jens Andersen præsenterede menighedsrådets tanker og 

budget samt ønsket om erhvervelsen af Vesterbrogade 59 

til ny sognegård. 

 

Det fremlagte materiale godkendt af PU. 

PU godkender menighedsrådets ønske om at byde på 

ejendommen, og opfordrer samtidigt til at få en 

ejendomsvurdering fra en anden mægler hurtigst muligt.  

 

PU godkender en bud-ramme på op til 10. mio. kr. 

 

 

8. 

 

 

Møde mellem Stiftsråd og PU 

14. januar 2020 

 

Dagsorden (8A) 

Børnenes katedral (8B) 

 

Mødet til januar vil blandt andet handle om et fælles 

initiativ vedr. ønsket om en grønnere profil i folkekirken 

og en energioptimering af kirkerne. Et initiativ PU allerede 

har igangsat og støtter op om. 

 

Der er et ønske om etablering af ”børnenes katedral”, og 

PU stiller sig positivt over for initiativet. 

 

 

9. 

 

 

Sognesamarbejde 

Diakonalt arbejde (Hugs & Food) 

 

Vedtægter underskrevet af MR (9A) 

 

Godkendt vedtægt underskrevet af alle menighedsråd 

sendes videre til Københavns Stift til offentliggørelse. 

 

Provstikontoret indhenter oplysninger fra 

menighedsrådene vedr. navne på mulige deltagere i 

udvalget. 

 

 

 



Dagsorden, 18-02-2020 Side 3 

10. 

 

 

5% ansøgninger – Uforudsete udgifter 

 

 5% Status d.d. (10A) 

 

 Sydhavn Sogn:  

Ansøgning vedr. indkøb af 

akustisk klaver til Kirkeskibet 

2450 (Underskudsdækning 

20.000,00 kr.) (10B) 

 

 Vesterbro Sogn: Ansøgning 

vedr. fratrædelses- og 

rekrutteringsomkostninger 

(998.224,12 kr.) (10C) 

 

 Vesterbro Sogn: Ansøgning 

vedr. midler til ny varmecentral 

i Kristkirken (289.750,00 kr.) 

(10D) 

 

 Vesterbro Sogn: Ansøgning om 

midler til målgruppeanalyse – 

”efter uKirke hva’ så?” 

(underskudsgaranti 252.500,00 

kr.) (10E) 

 

 Sydhavn Sogn: Fornyet 

ansøgning vedr. midler til 

udvikling af forslag til ny 

forplads ved Frederiksholms 

Kirke (271.562,00 kr.)  

(10F) 

 

 Sydhavn Sogn: Ansøgning om 

ekstrabevilling vedr. klargøring 

af husbådskirke (333.001,25 

kr.) (10G) 

 

 Trinitatis Sogn: Ansøgning om 

midler til revner i krypten, 

budget for rådgivning 

(106.250,00 kr.) (10H) 

 

 

I alt ansøgt på mødet:  

2.271.287,37 kr. 

 

 

 

10B 

Ansøgning godkendt enstemmigt. Medlemmer fra 

Sydhavn Sogns menighedsråd deltog ikke i behandlingen. 

Beløbet overføres ultimo december. 

 

10C 

Ansøgningen er delvist godkendt. 

Beløb godkendt: 812.537,87 kr. 

Retningslinjer vedr. rekrutteringsudgifter blev diskuteret 

og tages op på næste møde. 

Medlemmer fra Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog 

ikke i behandlingen. 

 

10D:  

Forhåndsgodkendt til udbetaling næste år. 

Medlemmer fra Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog 

ikke i behandlingen.  

 

10E:  

Underskudsgaranti bevilget til mulig udbetaling næste år. 

Medlemmer fra Vesterbro Sogns Menighedsråd deltog 

ikke i behandlingen. 

 

10F:  

Ansøgning godkendt enstemmigt. Medlemmer fra 

Sydhavn Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen.  

Beløbet overføres ultimo december.  

 

10G:  

Ansøgningen godkendt enstemmigt. Medlemmer fra 

Sydhavn Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen.  

Beløbet overføres ultimo december. 

 

10H:  

Ansøgning godkendt enstemmigt. Medlemmer fra 

Trinitatis Sogns Menighedsråd deltog ikke i behandlingen. 

Beløbet overføres ultimo december. 

 

 

I alt godkendt på mødet: 

2.085.601,12 kr. 

1.210.682,87 kr. til udbetaling i december 2019 

874.918,25 kr. til mulig udbetaling i 1 kvartal 2020  
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11. EVT. 

 

 

 

 
Til stede: Susanne Olling (formand), Domprovst Anders Gadegaard (forretningsfører), Linda Kellam, Lars 
Ulrich Rejkjær, Preben Skelbæk, Leif G. Christensen, Jens Andersen, Anne Dorte Schwartz-Nielsen, Regitze 
Nørregaard-Nielsen (ankom kl.17.45), Peter Sindal Lundsberg. 
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup (provstisekretær) 


