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Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg         REFERAT 

         PU-møde den 27. februar 2017 kl. 18.30-20.20 
       i Apostelkirken, Saxogade 13, 1662 København V. 

 

 

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

 

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af 

referat af mødet den 8. december 

2016. 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

1. MR honorar oversigt (3A) 

2. Arbejdstilsynet (3B) 

3. Inhabilitet (3C) 

4. Reformationsjubilæet 2017 

Mail fra Budgetprovsten (3D) 

 

Provstisekretær Anne Sofie orienterede om: 

1. MR honorar oversigten blev godkendt på det 

foreliggende grundlag, dog er Vor Frues tal 

forkerte og vil blive præsenteret for PU på næste 

møde. 

2. Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg d. 

25. januar 2017. Besøget gav ikke anledning til 

bemærkninger. 

3. Notatet vedr. lovgrundlaget for inhabilitet blev 

diskuteret, og PU kunne konstatere, at PU-

medlemmer ikke er inhabile i sager, hvor PU ikke 

træffer endelig afgørelse.  

4. PU tager til efterretning, at budgetprovsten ikke 

finder det nødvendigt med en samarbejdsaftale i 

forhold til det økonomiske bidrag, som PU har 

overført i december 2016 til afholdelse af 

Reformationsjubilæet i 2017. 

 

 

Anders Gadegaard orienterede om: 

Der blev den 20. – 21. januar afholdt provstikonvent på 

Comwell i Køge d. 20-21. januar 2017, hvor 30 af 

provstiets præster deltog. Det var udbytterigt med et 

kompakt og inspirerende program, og domprovsten takker 

for, at der afsættes midler til disse konventer. 

 

 

4. Energimærkning af bygninger  

 

Oversigt over bygninger uden 

energimærkning (4A) 

 

Provstiudvalget besluttede at meddele de berørte 

menighedsråd (Vesterbro, Sydhavn og Fredens-Nazaret) 

om selv at sørge for energimærkningen af de bygninger, 

som mangler at blive energimærket. 
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5. Provstesyn d. 8. februar 2017 i 

Fredens-Nazaret Sogn: 

 

 Fredens Kirke (5A) 

 Nazaret Kirke (5B) 

 Præstebolig, Ryesgade 105 (5C) 

 Kontor, Ryesgade 105 (5D) 

 Præstebolig, Ryesgade 68A (5E) 

 

Synprotokollerne blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

 

6. Kasseeftersyn 2016: 

 

 PUK (6A) 

 Provstiets kirkekasser:  

Rapport fra Beierholm (6B) 

 

 

Provstisekretæren orienterede provstiudvalget om, at 

Beierholm Revision har foretaget kasseeftersyn af 

samtlige kirkekasser i provstiet. 

Rapporten (6B) indeholder evt. bemærkninger, og alle 

menighedsråd (undtagen Vesterbro MR) har på 

nuværende tidspunkt behandlet revisionsprotokollatet. 

 

PU vil sende en forespørgsel til Trinitatis vedr. punkt 1, for 

at afdække, om der efterfølgende er foretaget afstemning 

af bogføringen til aflæste saldo og sendt dokumentation 

herfor til revisor. 

 

PU vil anmode Helligaands Sogn om oversigten med 

fordeling mellem tjenestelokaler og bolig for 

præsteboligen for at kunne vurdere, om 

forbrugsudgifterne på 51,58 %, som ifølge aftale påhviler 

præsten, er korrekte.  

Aftalen er ikke godkendt af provstiudvalget. 

 

Provstiudvalgskassens revisionsprotokol for 

kasseeftersyn 2016 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

7. Godkendelse af PUK årsregnskab 2016 

  

Afleveret med kontrolmærke:  

Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg, 

CVR-nr. 34155526, Regnskab 2016, 

Afleveret d. 20-02-2017 13.25         

(7A) 

Provstisekretæren fremlagde kort provstiudvalgskassens 

afsluttede og indlæste årsregnskab for 2016: 

Årets Resultat  -86.819,81 

 

Forklaring til årsregnskab: 

Der var til formål 6700 (efteruddannelse) budgetteret 

med 200.000,00, men årets resultat er 14.542,16, hvilket 

skyldes at det planlagte provstikonvent i ultimo 2016 blev 

flyttet til primo 2017. 

 

 

Det indlæste årsregnskab blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 



Dagsorden, 03-03-2017 Side 3 

 

8. Synsprotokoller 2016/2017 

 

 Helligaands Sogn (8A) 

 Trinitatis Sogn (8B) 

 Fredens-Nazaret Sogn (8C) 

 Vor Frue Sogn (8D) 

 Sydhavn Sogn (8E) 

 Vesterbro Sogn (8F) 
 

Protokollerne blev taget til efterretning, og vil 

efterfølgende blive påtegnet af Domprovst Anders 

Gadegaard. 

 

Bilag 8F  

Protokollerne fra provstesyn afholdt på Vesterbro Sogn d. 

21. december 2016 blev godkendt for: 

 Vesterbrogade 91D, København V 

 Gethsemane Kirke 

 

 

Sydhavn Sogn afholder kirkesyn i dag, og synsprotokollen 

vil derfor blive behandlet på næste provstiudvalgsmøde. 

 

 

 

9. Budgetark til anlægsarbejder 2018 

 

Oversigter fra sidste år (9A) 

 

Helligaands Sogn (9B) 

Fredens-Nazaret Sogn (9C) 

Vor Frue Sogn (9D) 

Sydhavn Sogn (9E)  

Trinitatis Sogn (9F) 

Vesterbro Sogn (9G) 

 

Samlet oversigt for hele provstiet (9H) 

 

 

Listen med anlægsønsker (9H) blev behandlet og den 

samlede sum blev reduceret til 8.952.040,94 kr. med 

følgende bemærkninger: 

 

Helligaands Sogn: 

PU vil meddele MR, at som forudsætning for at behandle 

anlægsønske 1) Renovering af hegnet mod 

Valkendorfsgade (450.000,00 kr.), ønsker udvalget, at MR 

udarbejder en helhedsplan for kirkens omgivelser, som PU 

i givet fald kan forholde sig til ved. 2. behandling  d. 19. 

april 2017. 

 

Trinitatis Sogn: 

PU vil efter 1. behandling af anlægsønske 1) Lysprojekt i 

Trinitatis Kirke (556.815,62 kr.) anmode MR om at 

indsende et forslag som indeholder det, som MR anser for 

de allermest nødvendige dele af lysprojektet, således at det 

samlede anlægsprojekt bliver mindre både i omfang og 

økonomi. 

 

 

10.  Uforudsete udgifter 

 

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

 

Ingen ansøgninger 

 

11. Årshjul Vor Frue-Vesterbro Provsti 

2017 

Oversigt (11A) 
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12. Evt. 

 

 

 Under punkt 7, Godkendelse af PUK årsregnskab 2016. 

PU drøftede muligheden for dels at bibeholde de 

eksisterende samarbejdsaftaler dels udvide samarbejdet til 

andre projekter, som finansieres af PUK, idet der fortsat er 

mange opsparede midler.  

Punktet vil komme på dagsorden til næste PU-møde. 

 

 
 
 Til stede: Regitze Nørregård-Nielsen (fungerende formand), Anders Gadegaard, John Kahlke, Jens 
Andersen, Jens Møller Johansen, Lars Ulrich Rejkjær, Preben Skelbæk, Linda Kellam. 
 
Fraværende:  Erik Thorsen 
 
Afbud: Susanne Olling 
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup 
 
Næste møde: Onsdag d. 19. april 2017 kl. 18.00 i Trinitatis sognehus  
Dagsordenen til mødet vil blive udsendt fredag d. 7/4 pga. påskeferie. 


