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Dagsorden for Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg          REFERAT 

PU-møde den 21. april 2020 via Skype kl. 18.10-19.00 
 

 

 

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

 

 

Formanden har indkaldt til provstiudvalgsmøde via Skype 

jf. ny bekendtgørelse vedr. afholdelse af møder udsendt af 

kirkeministeriet gældende fra d. 6. april til 1. juli 2020. 

Mødet er således ikke offentligt tilgængeligt, men både 

dagsorden og referat vil efterfølgende blive lagt ud på 

provsti.dk. 

 

Intet nyt vedr. de økonomiske konsekvenser af den nye 

ferielov. Vi afventer et udspil fra Budgetudvalget. 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

 

2. Referat af mødet den 26. februar 2020 

 

 

Til orientering. Underskrevet på sidste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Meddelelser fra provstikontoret. 

 

 

 

Domprovsten orienterede om, hvordan de første uger er 

forløbet i provstiet i forbindelsen med corona-

nedlukningen.  

Domprovsten er til og med maj måned også fungerende 

provst for Holmens og Østerbro Provsti. 

 

 

 

4. PUK 2019 

 

Vor Frue-Vesterbro Domprovstiudvalg, 

CVR-nr. 34155526, 

Regnskab 2019 

Afleveret d. 18-04-2020 15.31 

(4A) 

 

Godkendt som indlæst uden bemærkninger. 
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5. Udmelding af foreløbig budgetramme 

for 2021 

 

 Referat og udmelding fra 

Budgetudvalget (5A) 

 

Fremskrivning af løn og drift med 2,0% fastholdes af PU. 

 

En mulig økonomisk konsekvens for 

udskrivningsgrundlaget af corona-krisen vil tidligst vise sig 

i 2021 eller 2022. 

 

 

Den foreløbige budgetramme udmeldes i 

Budgetstøttesystemet inden 1. maj 2020. 

 

 

 

 

6. Anlægsønsker 2021 

 

 Oversigt over anlægsønsker 

indsendt til Budgetudvalget 

primo marts (6A) 

 

 

Listen er uændret, og provstiudvalget afventer 

budgetudvalgets tilbagemelding. 

 

 

7. Uforudsete udgifter 

Ansøgninger: 

 

5% midler status d.d.  

 

 

 

Ingen ansøgninger indsendt grundet corona-lukningen af 

kirkerne. 

 

VFK: KODA-sag, ankesagen bliver muligvis berammet i år. 

 

8. EVT 

 

 

HÅ: renovering af sandstensportaler. Der er søgt midler i 

kirkeistandsættelsesordningen. 

 

SY: Ny kirke i Sydhavn. Der søges fonde for sidste gang på 

det nuværende projekt. Bliver disse afvist, vil 

menighedsrådet udbyde et antal arkitekter til at udarbejde 

et ny projekt til en ny kirke inden for den opsparede 

økonomiske ramme. 

 

Samarbejde vedr. musikpædagogik: Aflønning af vikarer og 

timelønnede i forbindelse med corona-lukning af 

aktiviteter.  

Jens Andersen redegjorde for aftalerne med de enkelte 

medarbejdere og status på aktiviteterne. 

 

VFK: Metropolitanskolen. Købet er tinglyst og skødet er 

færdigt.  

Salg – Staten har forkøbsret de første 20 år til samme 

salgspris. Herefter forkøbsret til markedspris. 

Renovering sker i 3 faser, som udbydes på én gang. 
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Vandskaden som er sket i mellemperioden, hvor 

ejendommen har stået tom, er stadig uafklaret med hensyn 

til forsikring og ansvar. 

 

 

Næste provstiudvalgsmøde er 15. juni 2020. 

 

 

 

 
 
Til stede: Susanne Olling, Leif G. Christensen, Anders Gadegaard, Regitze Nørregaard-Nielsen, Jens 
Andersen, Lars Ulrich Rejkjær, Anne Dorte Schwartz-Nielsen 
 
Afbud: Linda Kellam, Preben Skelbæk, Peter Sindal Lundsberg,  
 
Referent: Anne Sofie Pleidrup 


