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Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg           REFERAT 

PU-møde den 4. september 2019 kl. 17.05-18.30 
 Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København 

  
 

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

 

 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat fra  provstiudvalgsmødet den 

17. juni 2019 

 

 

Referatet godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra Provstikontoret 

 

 DAP infoaften 4. november 

2019  

 Kirkeskibet 2450 indviet 

 Møde mellem Stiftsråd og PU 

d. 8. oktober 2019. 

 Status på printer  

 

 

Præsteprovstikonvent 6.-8. november 2019 i Sverige for 

alle provstiets præster, hvor temaet er ”Forholdet mellem 

nydelse og ansvar set i et miljøteologisk perspektiv”. 

 

Invitation til Stiftets informationsmøde vedr. brugen af 

DAP sendes ud til provstiets præster. 

 

PU godkendte anskaffelsen af en ny printer/kopimaskine 

til provstikontoret 

 

4. 2. kvartalsrapporter 2019 

 

 Vor Frue-Vesterbro Provsti  

 Vor Frue Sogn  

 Helligaands Sogn 

 Fredens-Nazaret Sogn  

 Trinitatis Sogn  

 Sydhavn Sogn  

 Vesterbro Sogn 

 

PUK 2. kvartalsrapport 2019 godkendt og underskrevet. 

Kvartalsrapporterne blev taget til efterretning.  

 

5. Budget 2020 

 

 Referat fra Københavns 

Budgetudvalg 22. august 2019 

 

Udmelding af endeligt budget via Budgetstøttesystemet 8. 

oktober 2019. 

Foreløbig samlet budgetramme for kirkekasserne i Vor 

Frue-Vesterbro Provsti: 

Drift: 74.135.613,73 kr. 

Anlæg: 14.150.020,11 kr. 



Dagsorden, 13-09-2019 Side 2 

 Budgetfordeling mellem 

provstierne i Københavns 

Kommune. 

 

 Beslutning om oprettelse af et 

Migrantsamarbejde i KBH Stift. 

 

 Engangsbevilling til Hugs and 

Food. 

 

 Anlægsoversigt 2020 for Vor 

Frue-Vesterbro Provsti  

Muligheder for at dække et eventuelt underskud, hvis 

udskrivningsgrundlaget (USG) viser sig at være mindre end 

nu antaget: 

1. 1 mio. fra opsparing til ny kirke 
2. Korrigere 5% midler (fra 4% til 3%)  

3. Færre anlægsønsker  

 

Kort drøftelse af Bibliarium i Sct. Andreas, men det er på 

nuværende tidspunkt ikke aktuelt for PU at tage stilling til 

projektets fremtid.  

 

Hugs and Food. 

500.000,00 er blevet bevilget som en engangsbevilling i 

2020. 

PU indstiller til at beløbet fordeles ud til kirkekasserne 

med henblik på oprettelse af et sognesamarbejde i 

provstiet ud fra samme model og vedtægt som det 

musikpædagogiske samarbejde. 

Menighedsrådene forpligter sig ikke økonomisk ud over 

de 500.000, og på længere sigt kunne samarbejdet 

udvides til et større diakonalt samarbejde på tværs af 

sognene i provstiet. 

 

Budgettet er godkendt som forelagt. 

 

 

6. PUK budget 2020 

 

Foreløbigt Budget 2020 for 

provstiudvalgskassen 

 

Status på PUK frie midler 

Årsregnskab 2018 

 

 

Foreløbigt PUK 2020 budget godkendt på sidste PU-møde, 

og efter fastsættelse af 2020 budget for 

provstisamarbejder og udmelding af endelig 

budgetramme d. 8. oktober, vil det endelige PUK budget 

2020 blive indlæst til godkendelse på næste PU-møde. 

 

Der er ingen ændringer til det indlæste budget ud over 

godkendelsen af beløb til provstisamarbejderne i 2020, 

som behandles på næste punkt. 

 

 

7. Samarbejdsaftaler i Vor Frue-

Vesterbro Provsti – BUDGET 2020 

 

 Referat fra sidste års 

budgetsamråd d. 3. september 

2018 

 

 Præsternes efteruddannelse:  

Aktiviteter og fastsættelse af 

budget for 2020. 

 

 Præsternes efteruddannelse:  

150.000,00 kr. godkendt af PU. Indstilles til godkendelse 

af budgetsamrådet. 

 

 

 Musikpædagogiske aktiviteter: 

-Udvidelse af børnekor 

-Nyt initiativ salmedans for konfirmander 

-Babysalmesang med kun en musikpædagog i Sct. Andreas 

-Spirekor i Sydhavn  

Nyt projekt: salmedans i forbindelse med før-

fødselssamtaler.  
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 Musikpædagogiske aktiviteter: 

Aktiviteter, statusrapporter og 

fastsættelse af budget for 2020 

  

 Landsdækkende samarbejde 

vedr. migranter i Folkekirken 

(farsi talende konsulent): 

Status og nedsættelse 

følgegruppe. 

 

Projekter som tages ud af samarbejdet næste år: 

Sommer-camp, orkesterprøver for børn i Trinitatis, 

Passionsoptog. 

550.000,00 kr. godkendt af PU. Indstilles til godkendelse 

af budgetsamrådet. 

PU er åben overfor, at initiativer som orkesterprøver for 

børn i Trinitatis og Københavnerpassion kan komme med i 

næste års budgetlægning, såfremt initiativtagerne søger 

herom. 

 

 Farsi talende konsulent (landsdækkende 

migrantsamarbejde):  

50.000 kr. godkendt af PU.  Indstilles til godkendelse af 

budgetsamrådet. 

 

PU godkender forslag til nedsættelse af følgegruppe 

bestående af følgende medlemmer: 

- Niels Nymann Eriksen (sogne- og invandrepræst, 

Vesterbro Sogn) 

- Birgitte Rosager Møldrup (sognepæst) 

- Lindvig Osmundsen (pastor emeritus, Bording 

Kærshovedgaard) 

- Jens Andersen (bestyrelsen/PU) 

- Søren Dalsgaard (koordinator Folkekirkens 

Migrantsamarbejde) 

 

 

 

 

8. Vesterbro Sogn 

Ansøgning vedr. sognehus  

 

 

Vesterbro Sogns Menighedsråd ønsker at købe 

ejendommen Vesterbrogade 59 (tidl. Bymuseet) til brug 

som sognegård og sælge den nuværende sognegård i 

Valdemarsgade, idet lokalplanen i mange år har 

vanskeliggjort arbejdet med renovering af ejendommen.  

 

Der ansøges om overførsel og konvertering af gammel 

anlægsbevilling på 137.500,00 til rådgivning og 

ejendomsmæglervurdering af begge ejendomme samt 

mulighederne for fremtidig brug og istandsættelse af 

ejendommen på Vesterbrogade 59. 

 

PU godkender konverteringen af anlægsmidlerne til 

forundersøgelsen og støtter initiativet.  

 

 
 

9. Uforudsete udgifter (5% midler) 

 

 5% statusoversigt aug. 2019  

Status på puljen til uforudsete udgifter blev taget til 

efterretning af PU. 
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10. EVT. 

 

 

 

 

 
 
Til stede: Susanne Olling (formand), Linda Kellam (Sydhavn Sogn), Anders Gadegaard (domprovst og 
forretningsfører), Jens Andersen (Vesterbro Sogn), Leif G. Christensen (Helligaands Sogn), Regitze 
Nørregård-Nielsen (Trinitatis Sogn), Peter Sindal (Vesterbro Sogn) 
 
Afbud: Preben Skelbæk, Anne Dorte Schwartz-Nielsen, Lars Ulrich Rejkjær  
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup 
 
 
Næste møde: Mandag d. 4. november 2019 kl. 18.00 i Helligaandshuset  
 - forud for mødet holder Københavns Stift møde vedr. DAP fra kl. 16.30-18.00. 


