
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 9. december 2021 - d. 09-12-2021 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby Kristiansen, Lars Vestergaard
Jacobsen, Jette Rosenberg Christiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Mogens Mejer Mortensen
Afbud: Ingrid Ranegaard Jespersen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat af konstituerende
provstiudvalgsmøde den 28. oktober 2021
b. Godkendelse af referat af provstiudvalgsmøde
den 28. oktober 2021
c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Konstituerende
provstiudvalgsmøde den 28. oktober 2021 (2021 -
28949)
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 28.
oktober 2021 (2021 - 26717)

Bilag:
Referat, Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt og underskrevet
c. Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2c, 2d og 15

2 - Provstens orientering

a. Formands- og præstemøde den 9. november 2021
b. Tema om grøn omstilling og biodiversitet på
kirkegårdene den 30. november 2021
c. Fælles udvalg vedr. opsætning af ladestandere i
provstiet
d. Frivillige til Århus Vinterherberg

Sager:
Samarbejde - Aarhus Provstierne - Kommunikation
2021 (2020 - 32155)

Bilag:
VS Vedr. Vinterherberget, Vestre, Søndre, Nordre

a. Der har været god respons på mødet fra de
deltagende formænd og præster, på trods af de
fremlagte 7 udfordringer for folkekirkens fremtid
(demografi, medlemstal, indvandring, dåb, vigende
efterspørgsel efter kirkens klassiske tilbud, egen tro
vs. institutionaliseret religiøsitet samt konkurrence
fra andre aktivitetsudbydere. Provstiudvalget
drøftede opmærksomhedspunkterne i Erling
Andersens oplæg om folkekirkens fremtidige
paradokshåndtering mellem forfald og succes, der
også satte lys på måling af effekt af kirkernes
aktiviteter. Udfordringen bliver at få den store
samtale om udfordringerne for folkekirken til
at forplante sig ned til menighedsrådene og de
ansatte.
b. Også god respons fra deltagerne i temadagen, der
gav gode samtaler mellem kirkeværger og de grønne



folk. Der kommer konkret opfølgning på dagen med
kirkegårdsgennemgangen, som Energitjenesten
gennemfører sammen med Pernille
Gad. Kirkegårdsgennemgangen skulle gerne medføre
yderligere konkretisering i form af projekter og
ansøgninger til puljen til grøn omstilling.
c. Et eksempel på konkret brug af puljen til grøn
omstilling kunne være etableringen af ladestandere.
Efter henvendelser fra hhv. Kolt og Beder
Menighedsråd nedsættes der et udvalg med
deltagere herfra, Hans Christian Feindor, Mogens
Mortensen og Lars Vestergaard Jacobsen fra
provstiudvalget samt provstisekretæren som
koordinator. Udvalgets opgave bliver at
undersøge vilkårene for fælles etablering af
ladestandere på parkeringspladser i hele provstiet.
d. Provsten orienterede endelig om,
at kommunikationsmedarbejderen indrykker
annonce om frivillige til Århus Vinterherberg i
lokalaviserne, også Århus Syd. Presseomtale har
tidligere vist at kunne tiltrække frivillige til
vinterherberget, der mangler hjælpende hænder.

3 - Orientering om møde i Fordelingsudvalget 1.
december 2021

 

Sager:
Økonomi - De fire Århus-provstier -
Fordelingsudvalgsmøde den 1. december 2021 (2021
- 32989)

Bilag:
211201 Referat Fordelingsudvalg

Provsten og formanden redegjorde for mødet i
fordelingsudvalget. Indholdet af mødet fremgår også
af det udsendte referat:
Den hidtidigt gældende forretningsorden
blev fastholdt, hvorfor der ikke bliver tale- og
stemmeret udover de 4 fra hvert provsti i
budgetudvalgsmøder. De to sidste medlemmer af
Århus Søndre Provstiudvalg er dog velkomne til at
deltage i budgetudvalgsmøderne, ligesom dagsorden
og referat sendes til alle i de fire provstiudvalg.
Proceduren for ekstraordinære anlægsbevillinger
ændres, så der laves anlægsprojekter, som
godkendes i de enkelte provstier, inden de sendes
ind til budgetudvalget. Desuden
skal afsluttede projekter efterfølges af redegørelse
og regnskab for de gennemførte projekter. Der er
afsat midler til sekretariatshjælp til budgetprovsten
samt til takst- og honorarudvalget. Herudover
drøftede provstiudvalget spørgsmålet om fordeling
af ligningsmidlerne mellem de fire provstier. Der
har tidligere været flertal på et budgetudvalgsmøde
for at få undersøgt forskellige fordelingsmodeller.

4 - Astrup Præstegård: Status for istandsættelse

Status for istandsættelse af Astrup Præstegård efter
møde den 11. november 2021 

Sager:
Byggesag - Astrup Præstegård - Indvendig

Provsten og formanden har afholdt møde med
menighedsrådet og Klaus Kaack Andersen den 11.
november, da processen vedr. den indvendige
istandsættelse af Astrup Præstegård har mødt
udfordringer. Der er dog ingen tvivl om, at det bliver
en grundig istandsættelse under opsyn af
Klaus Kaack Andersen, der også har vurderet og



istandsættelse (2021 - 27969)

Bilag:
Astrup præstegård-Indvendig istandsættelse 2021 -
Vurdering af tilbud

godkendt de indhentede tilbud i forbindelse med
arbejdet. Menighedsrådet har primært valgt lokale
håndværkere, som de har tillid til. Udgifterne
beløber sig til ca. 1.700.000 kr., som synes at være en
god investering, idet resultatet bliver en god bolig for
den kommende sognepræst, der indsættes i
embedet den 6. februar 2022.

5 - Regnskab for Drop-In Dåb og Drop-In Vielse den
12. november 2021

a. Regnskab for Drop-in Dåb og Drop-in Vielse den
12. november i Ravnsbjergkirken
b. Anmodning om ca. 11.305,82 kr. fra provstiets
udviklingspulje 

Sager:
Udviklingspulje - Århus Søndre Provsti - Drop-In-Dåb
og Drop-In-Vielse den 12. november 2021 (2021 -
17740)

Bilag:
Regnskab, dd 12.11.21

a. Godkendt
b. Udgiften på 11.305,82 kr. godkendes af
udviklingspuljen til aktiviteter.

6 - De Dødes Dag: Regnskab og anmodning om
ekstrabevilling

Regnskab for De Dødes Dag 2021 med anmodning
om ekstrabevilling på 7.400 kr.
 
Resultat: -73.914 kr.
Bevilling fra Udviklingspuljen 2020: 20.000 kr.
 
Ekstrabevilling udgør 37% af oprindelig bevilling pr.
bidragsyder

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2020-2021 (2020 - 19820)
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2020-2021 (2020 - 19820)

Bilag:
Ønske om ekstrabevilling til De dødes dag 2021,
Regnskab. De dødes dag.2021

De Dødes Dag har været en succeshistorie med
god omtale i landsdækkende medier og har givet
et godt fokus på Allehelgens Dag. Især har Århus
Vestre og Domprovstiet, der ingen kirkegårde har,
lagt mange ressourcer i arrangementet.
 
Ekstrabevillingen på 7.400 kr., svarende til en
overskridelse på 37%, blev godkendt af
udviklingspuljen til aktiviteter.
 
Provstiudvalget lader bevilling af midler til næste års
arrangement betinge af, at der kommer en egentlig
evaluering af De Dødes Dag 2021 samt, at der bliver
bedre budgetstyring af arrangementet i 2022.

7 - Tiset Kirkegård: Ansøgning om midler til
omlægning

Ansøgning om 22.160 kr. af udviklingspuljen til
indkøb af træer og buske i forbindelse med

Der godkendes 22.160 kr. af udviklingspuljen til
kirkegårde. Midlerne udbetales mod dokumentation
for udgiften.



implementering af udviklingsplan for Tiset Kirkegård.

Sager:
Byggesag - Tiset Kirkegård - Omlægning (2020 -
10346)

Bilag:
Ansøgning Udviklingspuljen, kirkegården

8 - Holme Sognegård: Projekt for renovering af
køkken

a. Ansøgning om godkendelse af projekt for
renovering
b. Ansøgning om ekstra bevilling på 72.000 kr. 

Sager:
Byggesag - Holme Sognegård - Renovering af køkken
(2021 - 33321)

Bilag:
køkkenrenovering-ansøgning-igangsætning, tilbud-
overslag køkkenrenovering, 39547_1172702-
3[63287]bentbrandt, Tilbud_Hjulbjergvej 175 rev.
a[63288], img009[56856]skitse2

Mogens Mortensen redegjorde for projektet for
istandsættelsen af køkkenet i Holme Sognegård, der
kommer efter et påbud fra Arbejdstilsynet.
 
Der er kun indhentet ét tilbud, idet provstiets
bygningskonsulent, Klaus Kaack Andersen,
har vurderet, at man ikke kan opnå en lavere pris
ved flere tilbud.
 
a. Provstiudvalget godkendte projektet, der
iværksættes snarest.
 
b. Provstiudvalget godkendte ekstrabevilling på op
mod 72.000 kr., baseret på det ene tilbud pga. den
nuværende mangel på håndværkere.
 
Lars Thruesen og Mogens Mortensen deltog ikke i
beslutningen.

9 - Kolt Parkkirkegård: Voldgiftssag

Ansøgning om 205.218.80 kr. fra 5%-midlerne til
betaling af udgifter i forbindelse med voldgiftssag
vedr. Kolt Parkkirkegård 

Sager:
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)

Bilag:
Kolt. slutregning fra Fønix vedr. parkkirkegård (3),
Ansøgning fra Kolt Menighedsråd, VS C-15462 vedr.
protokol og kendelse, C-15462-kendelse, C-15462-
protokol, Udgifter til sag

Lars Thruesen redegjorde for kendelse i sagen og vil
anmode om evalueringsmøde med menighedsrådets
advokat, Jeppe Svenning fra Fønix Advokater.
 
Provstiudvalget godkendte 205.218,80 kr. af 5%-
midlerne til dækning af udgifter til voldgiftsnævnet
og modpartens sagsomkostninger.
 
Provstiudvalget har i alt bevilget 650.000 kr. til
sagsudgifter. Der resterer fortsat slutafregning fra
Fønix Advokater.
 
Der skal laves ny udviklingsplan for Kolt Kirkegård
med assistance fra Pernille Gad.

10 - Viby Præstegård, Kirkestien 1: Ansøgning om
salg

Der er lavet procedure for salg af præstegården i
samarbejde mellem menighedsråd, provsti og stift.
Menighedsrådet har indhentet to salgstilbud på hhv.



Ansøgning om frasalg af Kirkestien 1, Viby 
 
Provstiudvalget skal godkende salgspris,
formidlingsaftalen og købsaftale samt anvendelse af
provenu.

Sager:
Salg af ejendom - Viby Sogn - Kirkestien 1 (2020 -
16470)
Salg af ejendom - Viby Sogn - Kirkestien 1 (2020 -
16470)

Bilag:
Viby, ansøgning, Procedure for udskillelse af
Kirkestien 1, Vurdering, Danbolig, Vurdering HOME

1.250.000 kr. og 1.800.000 kr.
 
Provstiudvalget gav tilladelse til et frasalg af
Kirkestien 1 under hensyn til den beskrevne
procedure. Dermed kan menighedsrådet gå videre
med sagen, startende med overdragelse af
ejendommen til selvejende institution, der skal stå
for drift, så der kan findes køber (fonde eller andre
investorer).
 
Menighedsrådet skal rette henvendelse til advokat
med henblik på udarbejdelse af princip for
sokkelsgrundssalg og vedtægter for drift af den
selvejende institution.
 
Salgspris for ejendommen, formidlingsaftale med
ejendomsmægler, den endelige købsaftale samt
anvendelse af provenu fra salget skal godkendes af
provstiudvalget.
 
Hans Christian Feindor deltog ikke i beslutningen.

11 - Viby Sognegård: Byggeregnskab for udvidelse

Anmodning om godkendelse af byggeregnskab for
udvidelse af Viby Sognegård.
 
Udgifter: 1.880.473,78 kr.
 
Anlægsbevilling 2020: 1.775.000 kr.
Bevilling af 5%-midler 2020 til kontorindretning:
85.000 kr.
Egne midler o.a.: 20.473,78 kr.
 
Resultat: 0 kr.

Sager:
Byggesag - Viby Sognegård - Aarhus Søndre Provsti -
Udvidelse (2019 - 12724)

Bilag:
Udvidelse af Viby Sognegård 2019-2021

Byggeregnskab for udvidelsen af Viby Sognegård
blev godkendt. Der har været en glimrende
budgetstyring, og menighedsrådet har kun
finansieret ca. 10.000 kr. af egne midler. Den
resterende bevilling udbetales til kirkekassen.
 
Hans Christian Feindor deltog ikke i beslutningen.

12 - Ormslev Konfirmandstue: Byggeregnskab for
nyt køkken

Anmodning om godkendelse af byggeregnskab
for istandsættelse af Ormslev Konfirmandstue
 
Udgifter: 136.720,54 kr.
Anlægsbevilling 2021: 135.000 kr.
Resultat: -1.720,54 kr.

Provstiudvalget godkendte en kontospecifikation fra
bogføringen, der viste en minimal
budgetoverskridelse på projektet for renovering af
køkken i konfirmandstuen.
 
Provstiudvalget henstiller til, at der til fremtidige
byggesager udarbejdes et rigtigt byggeregnskab til
fremlæggelse og godkendelse i menighedsrådet
inden indsendelse til provstiudvalget. 



Sager:
Byggesag - Ormslev Konfirmandstue - Nyt køkken
(2021 - 33015)
Byggesag - Ormslev Konfirmandstue - Nyt køkken
(2021 - 33015)

Bilag:
Køkken, Re Afsluttet køkken Ormslev

13 - Til orientering: Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasse: godkendelse af regnskaber
2020

a. Aarhus Stifts godkendelse af regnskab 2020 for
Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
b. Aarhus Domprovstiudvalgs godkendelse af
regnskab 2020 for puljer under forsøgsordningen 

Sager:
Forsøgsordning - Aarhus Søndre Provsti - Deltagelse i
forsøgsramme 1 (2019 - 23359)
Regnskab 2020 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse
(2020 - 15223)

Bilag:
Godkendt regnskab 2020, Aarhus Søndre Provsti, Til
Aarhus Søndre PU med godkendelse af PUK regnskab

a. Taget til efterretning 
b. Taget til efterretning 

14 - Til orientering: Kirkekassernes budget 2022

Orientering om legalitetskontrol af
menighedsrådenes budgetter 2022

Provstisekretæren har udført legalitetskontrol og har
konstateret, at de afleverede budgetter stemmer
overens med den udmeldte driftsramme og de
behandlede budgetter på menighedsrådsmøderne i
sognene. Der er ingen menighedsråd, der har
disponeret frie midler til øget drift.

15 - Til orientering: Skimmelsanering af Tranbjerg
Kirke og orgel

 

Sager:
Byggesag - Tranbjerg Kirke - Skimmelsanering (2020 -
34945)

Bilag:
Skimmelsvamp

Lars Jacobsen redegjorde for sagens udvikling
fra konstatering af skimmel i orglet til spredning til
trærepos'er under kirkebænkene. Nationalmuseet
har været involveret i sagen hidtil. Trærepos'erne
skal udskiftes, inkl. nyt gulv i kirken, hvorfor sagen nu
har et omfang, der gør, at der skal udarbejdes
projekt med budget af kirkekyndig arkitekt, der
indsendes til godkendelse af provstiudvalget og
Århus Stift.

16 - Evt. Hans Christian Feindor oplyste, at anden licitation i
forbindelse med opførelsen af ny præstebolig i Viby



 er afsluttet, og at man har valgt entreprenør. Der er
opnået besparelser på ca. 500.000 kr., mens den
øvrige fordyrelse af projektet forventes finansieret
af en større salgssum fra boligen på Møgelmosevej
16, der er blevet vurderet på ny.
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Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Mogens Mejer Mortensen

2021 - 32914 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 09-12-2021, 15:00


	Forside

