
Dagsorden
Aarhus Domprovsti – Møder

PU-møde d. 18. januar 2021 Aarhus Domprovsti - d. 18-01-2021 kl. 17:30 til
21:00

Deltagere: Svend Højlund Morville Schrøder, Karen Haugstrup, Kate Hornbek, Finn Bruun Ravnsbæk, Alice
Frost Larsen, Bent Rudolph Arendt, Gerda Kirstine Neergaard Jessen

Mødet holdes som et on-linemøde via Microsoft teams. 
 
Husk kalender til punkt 11 og 12.
 
Punkt 1 og 2 er lukkede punkter.

Mødepunkt Referat

3 - Christians Sogn: Ansøgning om godkendelse af
honorarer til menighedsrådsmedlemmer med
tillidshverv

Behandling.
 
Ansøgning om godkendelse af honorar til
menighedsrådsmedlemmer med tillidshverv
gældende fra december 2020. Menighedsrådet
ønsker en anden sats for honorar til kirkeværge og
kasserer end den der er fastsat i de vedtagne
retningslinjer for beregning af honorartaksterne.

Sager:
Honorar til menighedsrådsmedlemmer med
tillidshverv 2020 -2024 – Christians Sogn - Aarhus
Domprovsti (2020 - 34537)
Budgetudvalg - Aarhus Domprovsti - Takst- og
honorarudvalget 2017 - 2021 (2018 - 39432)
Honorar til menighedsrådsmedlemmer med
tillidshverv 2020 -2024 – Christians Sogn - Aarhus
Domprovsti (2020 - 34537)

Bilag:
20201124_Honorarsatser, Honorarsatser,
SKM_C36820041912020, Re Til Jens Jul Jacobsen
Anmodning om præcisering vedr. ansøgning om
godkendelse af honorarer (STPR F2 1226078)

 

4 - Skt. Johannes Sogn: Renovering af varme- og
ventilationsanlæg i Sankt Johannes Kirke

 



Behandling.
 
Ansøgning om godkendelse af igangsættelse af
renovering af varme- og ventilationsanlæg i Skt.
Johannes Kirke med ny styring- og regulering. Pris i
alt kr. 111.250 inkl. moms.
Menighedsrådet har ikke angivet en
finansieringsplan. De frie midler udgjorde primo
2020 kr. 860.017.

Sager:
Byggesag - renovering af varme- og
ventilationsanlæg - Sankt Johannes - Aarhus
Domprovsti (2021 - 1169)

Bilag:
Udtjent ikke-fungerende varme- og
ventilationsanlæg, Udtjent ikke-fungerende varme-
og ventilationsanlæg

5 - Skt. Markus Sogn: Synsudskrift for syn over Skt.
Markus Kirke og sognehus d. 20. oktober 2020

Behandling.

Sager:
Syn 2020 - MR syn - Sankt Markus – Kirker,
kirkegårde, sognehuse tjenesteboliger og øvrige
bygninger –Aarhus Domprovsti (2020 - 35836)

Bilag:
Synsrapport 20. okt. 2020

 

6 - Skt. Markus Sogn: Ansøgning om godkendelse af
projekt for kalkning af Sankt Markus Kirke

Behandling.
 
Ansøgning om godkendelse af projekt for indvendig
kalkning af Skt. Markus Kirke inkl. følgearbejder. Pris
i alt, i henhold til revideret budget, kr. 2.560.253 inkl.
moms. Der er bevilget kr. 2.555.100 i anlægsmidler
på budget 2020 til formålet. Rest kr. 5.153.
Aarhus Stift har meddelt menighedsrådet, at det
umiddelbart er deres vurdering, at projektet ikke
skal godkendes af stiftet.

Sager:
Byggesag - Forberedelse - Indvendig kalkning - Sankt
Markus Kirke - Aarhus Domprovsti (2020 - 36060)

 



Byggesag - Forberedelse - Indvendig kalkning - Sankt
Markus Kirke - Aarhus Domprovsti (2020 - 36060)

Bilag:
Projekt kalkning kirke 2021, Aktdokument

7 - Budget 2022: Foreløbige driftsrammer for 2022

Behandling.
 
Vedtagelse af foreløbige driftsrammer
for kirkekasserne for 2022. 

Sager:
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2022
Århus (2020 - 32744)

Bilag:
Foreløbige driftsrammer for kirkekasserne i Aarhus
Domprovsti 2022 - udkast til PU d. 18.01.21

 

8 - PUK: Godkendelse af PUK årsregnskab for 2019

Behandling.
 
Aarhus Stift har godkendt årsregnskab for
provstiudvalgskassen for 2019.

Sager:
PUK - Aarhus Domprovsti - Årsregnskab 2019 (2018 -
39324)

Bilag:
Til Aarhus Dom med godkendelse af PUK regnskab

 

9 - Regnskabskontoret: Afklaring vedr. evt.
økonomisk "buffer" til regnskabskontoret

Behandling.
Bestyrelsen for regnskabskontoret vedtaget sit
(forslag til) budget for 2022 på sit møde d. 26. januar
2021. For at tilpasse budgettet bedst muligt er
der brug for en tilkendegivelse af, hvordan
provstiudvalget mener, det bedst sikres at der
fremover ikke sker overskridelser af
regnskabskontorets budget i forbindelse med
forøgede udgifter ved vakancer og ansættelse af nye
medarbejdere. Der imødeses også for 2021
en mindre overskridelse pga. de uforudsete udgifter
til kurser og IT-udstyr i forbindelse med den nye

 



medarbejders ansættelse i 2020.  

Sager:
Samarbejder - Regnskabskontoret for Aarhus
Domprovsti - 2020 (2020 - 9480)

Bilag:
15.10.20. – Brev til Aarhus Domsogns Provstiudvalg

10 - Tilsyn med Aarhus Søndre Provstis puljer under
forsøgsordningen

Behandling.
Aarhus Søndre Provsti har til brug for det løbende
tilsyn fremsendt en redegørelse for forsøg med
puljer i PU-kassen, som Aarhus Domprovsti er
tilsynsmyndighed på.
 

Sager:
Tilsyn - Aarhus Søndre Provstis deltagelse i
forsøgsramme nr. 1 under Kirkeministeriets
forsøgsordning 2018-2021 - Aarhus Domprovsti
(2020 - 37491)

Bilag:
Til Aarhus Domprovsti vedr. tilsyn med Aarhus
Søndre Provstis puljer under forsøgsordningen

 

11 - Tidsfrister for budgetter og regnskaber i 2021

Behandling.
 
Revision af de vedtagne tidsfrister for budgetter og
regnskaber i 2021 vedr. datoer for afholdelse af
ekstraordinært forberedende budgetsamråd,
forberedende budgetsamråd og offentligt
budgetsamråd. 

Sager:
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2022
Århus (2020 - 32744)

Bilag:
Tidsfrister for budgetter og regnskaber i 2021 -
vedtaget af PU d. 18.11.20

 

12 - Mødeplan for 2021

Behandling.

 



 
Revision af vedtaget mødeplan for PU for 2021. 
 

Sager:
Provstiudvalget - Aarhus Domprovsti - Mødeplan,
diæter m.v. for PU-medlemmer i valgperioden 2017-
2021 (2018 - 39430)

Bilag:
Kalenderoversigt for PU 2021 - vedtaget af PU d. 18
november 2020 tilrettet

13 - Siden sidst

 Orientering.

 

14 - Langenæs Sogn: Forlængelse af budget 2020 og
anmodning om tilrettet budget for 2021

Orientering om sagsbehandling.
Efter afholdelse af møder mellem repræsentanter
for provstiudvalget, menighedsrådet og
regnskabskontoret om økonomien i Langenæs Sogns
Kirkekasse d. 1. december og d. 17. december 2020
har domprovst Gerda Neergaard Jessen, som aftalt
på møderne, forlænget kirkekassens budget for 2020
til der er udarbejdet et nyt tilrettet endeligt budget
for 2021.

Sager:
Ansøgning - 5%- midler til dækning af forventet
underskud i 2020 - Langenæs - Aarhus Domprovsti
(2020 - 32613)
Ansøgning - 5%- midler til dækning af forventet
underskud i 2020 - Langenæs - Aarhus Domprovsti
(2020 - 32613)
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2021
Aarhus (2019 - 12127)
Ansøgning - 5%- midler til dækning af forventet
underskud i 2020 - Langenæs - Aarhus Domprovsti
(2020 - 32613)

Bilag:
Møde om Langenæs Sogns økonomi,
Langenæskirken, budgetregnskab, Langenæskirken
regnskab 2019, Langenæskirken regnskab 2020,
Langenæs - økonomisk oversigt vedr. drifts- og
anlægsresultat ultimo 2019-7, Langenæs Vedr.
forlængelse af budget 2020 og indsendelse af
tilrettet endeligt budget for 2021 - dec. 2020, VS

 



Møde med Langenæs den 1. december kl. 19.00

15 - Skt. Johannes Sogn: Godkendelse af endeligt
budget 2021

Orientering om sagsbehandling.
 
Efter at Skt. Johannes Sogns Menighedsråd har
indsendt redegørelse for budgettal vedr.
personregistrering, har domprovst Gerda Neergaard
Jessen på provstiudvalgets vegne efter
bemyndigelse godkendt budget for Skt. Johannes
Sogns Kirkekasse for 2021, Sankt Johannes Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 45873919, Budget 2021, ,
Endelig budget afleveret d. 18-08-2020 14:32, med
følgende bemærkninger:

·       bogføringen af timetal og lønudgifter for de
to formålskonti 65 og 66 tilrettes fra og med
regnskab 2021 i henhold til den af
menighedsrådet fremsendte oversigt over
det faktiske timetal

·       budgetteringen af timetal og lønudgift
tilrettes for de to formålskonti 65 og 66 vedr.
personregistrering fra og med budget 2022,
så de budgetterede timetal og lønudgifter på
de to formål svarer til det forventede
forbrug.

 

Sager:
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2021
Aarhus (2019 - 12127)
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2021
Aarhus (2019 - 12127)
Kirkekasser - Aarhus Domprovsti - Budget for 2021
Aarhus (2019 - 12127)

Bilag:
Svar på skrivelse af 6. okt. 2020 vedr. PU
godkendelse af endeligt budget 2021, Skt. Johannes
Godkendelse af endeligt budget 2021 - dec. 2020,
Skt. Johannes, Vedr. godkendelse af endeligt budget
2021

 

16 - Christians Sogn: Anbefaling af ændringer i
udbudsrunde nr 2. Udearealer ved Christianskirken
Århus

Orientering om sagsbehandling.
 
Christians Sogns Menighedsråd har i hht. Aarhus

 



Stiftsøvrigheds godkendelse af projekt for
renovering af udenomsarealer ved
Christianskirken fremsendt ansøgning om
godkendelse af ændringer i projektet i forbindelse
med gennemførelse af udbudsrunde. Domprovst
Gerda Neergaard Jessen har på provstiudvalgets
vegne fremsendt ændringerne til godkendelse i
Aarhus Stift med provstiudvalgets anbefaling.

Sager:
Byggesag - Christianskirken - Aarhus Domprovsti -
Renovering af udenomsarealer (2019 - 25587)
Byggesag - Christianskirken - Aarhus Domprovsti -
Renovering af udenomsarealer (2019 - 25587)
Byggesag - Christianskirken - Aarhus Domprovsti -
Renovering af udenomsarealer (2019 - 25587)

Bilag:
Udeprojekt ved Christianskirken, Opsumering af
ændringer i udbudsrunde nr 2 v. Chr.kirken Århus,
Udeprojekt ved Christianskirken, Anbefaling af
ændringer i udbudsrunde nr 2. Udearealer ved
Christianskirken Århus..docx

17 - Sct. Pauls Sogn: Godkendelse af midlertidig
lejekontrakt for udlejning af præsteboligen
Rungstedvej 9

Orientering om sagsbehandling.
 
Domprovst P. H. Bartholin har på provstiudvalgets
vegne d. 8. juli 2020 godkendt lejekontrakt for
udlejning af præsteboligen Rungstedvej 9.
Sagsbehandlingen er ved en beklagelig fejl ikke
fremlagt på provstiudvalgsmøde tidligere.

Sager:
Tjenestebolig - Rungstedvej 9 - Midlertidig udlejning
- 2020/2021 - Sct. Pauls - Aarhus Domprovsti (2020 -
13811)
Tjenestebolig - Rungstedvej 9 - Midlertidig udlejning
- 2020/2021 - Sct. Pauls - Aarhus Domprovsti (2020 -
13811)

Bilag:
VS Godkendelse af midlertidig lejekontrakt og
provstesyn, Kbh. Leje kontrakt typeformular-a
_27.6.2020, VS Godkendelse af midlertidig
lejekontrakt og provstesyn, Kbh. Leje kontrakt
typeformular-a _27.6.2020

 



18 - Sct. Pauls Sogn: Tilladelse til udbedring af akut
fugtskade i sognehuset

Orientering om sagsbehandling.
 
Domprovst Gerda Neergaard Jessen har på
provstiudvalgets vegne givet Sct. Pauls Sogns
Menighedsråd tilladelse til at udbedre akut
fugtskade i sognehuset som 1. del af planlagt
udbedring af fugtproblemer i sognehuset. Pga.
skadens karakter kan udbedringen ske efter regning
uden indhentning af to tilbud. Der er afsat
anlægsmidler til renovering af fugtskade i
sognehuset i 2021, kr. 175.000. Tilladelsen til
udbedring er givet under forudsætning af at den
samlede økonomi i projektet ikke overskrides, og at
der for den resterende del af projektet indhentes to
tilbud til godkendelse.

Sager:
Ansøgning - reparation af fugtskade sognehus - Sct
Pauls - Aarhus Domprovsti (2021 - 699)
Ansøgning - reparation af fugtskade sognehus - Sct
Pauls - Aarhus Domprovsti (2021 - 699)

Bilag:
Ansøgning om påbegyndelse af midlertidig
reparation af fugtskade sognehus Sct Pauls Kirke.,
IMG_2069 sognehus, Svar til Skt. Pauls sogn vedr.
udbedring af akut fugtskade

 

19 - Samsø Sogn: Godkendelse af
forpagtningskontrakt vedr. 1A Besser

Orientering om sagsbehandling.
 
Domprovst Gerda Neergaard Jessen har på
provstiudvalgets vegne godkendt
forpagtningskontrakt vedr. 1A Besser gældende fra
1. januar 2021. Kontrakten er udarbejdet af SEGES. 

Sager:
Forpagtningsaftaler - Besser Hovedgade 1, Samsø -
Aarhus Domprovsti (2020 - 20563)
Forpagtningsaftaler - Besser Hovedgade 1, Samsø -
Aarhus Domprovsti (2020 - 20563)

Bilag:
Forpagtnignskontrakt vedr. matrikel 1a Besser by til
godkendelse, Samsø, Godkendt
forpagtningskontrakt vedr. 1a Besser

 



20 - Henvendelse fra Benedicte Baumgarten: vedr.
dokumenter for vilkår for præsters efteruddannelse
i Løgumkloster samt referat af budgetsamråd til
brug for opfølgning på PU-budget 2020

Orientering.
 
Benedicte Baumgarten har som opfølgning på
tidligere henvendelser vedr. endeligt budget for PU-
kassen for 2020 anmodet om kopi af dokumenter
vedr. vilkår for PU-kassens betaling af
efteruddannelse for præster.  

Sager:
PUK - Aarhus Domprovsti - Budget 2020 (2019 -
17890)
PUK - Aarhus Domprovsti - Budget 2020 (2019 -
17890)

Bilag:
Pulje vedr. præsters efteruddannelse, Budget for PU-
kassen 2020. Præsters efteruddannelse, Referat af
budgetsamråd i Århus Domprovsti d. 20.06.11

 

21 - Skt. Markus Sogn: Afgørelse af klage over
domprovsten/provstiudvalgets forvaltningen af den
fælles kommunikationsordning

Orientering.
 
Aarhus Stift har truffet afgørelse vedr. Skt. Markus
Sogns Menighedsråds klage over
domprovstens/provstiudvalgets forvaltning af den
fælles kommunikationsordning. 

Sager:
Klager - Sankt Markus MR ved Benedicte
Baumgarten - Domprovstens og provstiudvalgets
forvaltning af Den fælles kommunikationsordning-
Aarhus Domprovsti (2020 - 17150)

Bilag:
Afgørelse klage over forvaltningen af den fælles
kommunikationsordning, Overblik anbringende -
klage Skt. Markus

 

22 - Skt. Markus Sogn: Afgørelse af klage over
Aarhus Domprovsti deltagelse i aftale med Dream
Broker

Orientering.

 



 
Aarhus Stift har truffet afgørelse vedr. Skt. Markus
Sogns Menighedsråds klage over Aarhus
Domprovstis deltagelse i aftale om fælles indkøb af
videoredigeringsværktøjet DreamBroker.

Sager:
Klager - Sankt Markus MR - Aarhus Domprovsti
deltagelse i samarbejde om fælles indkøb af Dream
Broker videoredigeringsværktøj - Aarhus Domprovsti
(2020 - 21531)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse

23 - Skt. Lukas Sogn: Principgodkendelse af forslag
til handicapadgang med elevator til krypt i Sankt
Lukas Kirke

Orientering.
 
Aarhus Stift har godkendt at Skt. Lukas Sogns
Menighedsråd arbejder videre med at
integrere handicapadgang med elevator i projekt for
renovering af krypten på betingelse af, at der i et
kommende detailprojekt tages højde for, at
løsningsforslag nr. 2. vedr. elevator
er mest skånsomt mod Gottlobs arkitektoniske
udformning af krypten, og af at den del af projektet,
der involverer opstilling af skabe ved væggen mod
trapperummet, genovervejes.

Sager:
Byggesag - Forberedelse - Elevator i krypt - Sankt
Lukas - Aarhus Domprovsti (2020 - 32315)

Bilag:
Til mr. Sankt Lukas Kirke, Aarhus Domprovsti,
principgodkendelse af forslag vedr. forbedret
adgang til krypten, 201210 Aarhus, Sankt Lukas
Kirke, adgang til krypten

 

24 - Skt. Markus Sogn: Tilladelse til etablering af
handicapindgang

Orientering.
 
Aarhus Stiftsøvrighed har godkendt Skt. Markus
Sogns Menighedsråds projekt for etablering af
handicapadgang til Skt. Markus Kirke på betingelse
af at arbejderne udføres i overensstemmelse med

 



det indsendte projekt og projekteres og ledes af en
arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger.
 

Sager:
Byggesag - Skt. Markus Kirke - Sankt Markus Kirke -
Aarhus Domprovsti - etablering af handicapindgang
til Skt. Markus Kirke (2020 - 4915)

Bilag:
Til mr. Sankt Markus Kirke, Aarhus Domprovsti
tilladelse til etablering af handicapindgang,
20200518_Udtalelse_Etablering af handicapindgang

25 - Samsø Sogn: Tilladelse til opdatering af
lydanlæg i Besser Kirke

Orientering.
 
Aarhus Stiftsøvrighed har godkendt Samsø Sogns
Menighedsråds projekt for opdatering af lydanlæg i
Besser Kirke på betingelse af at arbejdet udføres i
overensstemmelse med det indsendte projekt, og af
at arbejdet lever op til en række særlige krav vedr.
lednings- og kabelførelse, placering af forstærker og
inddragelse af kalkkyndig konservator fra
Nationalmuseet de steder hvor der skal bores.

Sager:
Aarhus Domprovsti - Byggesag - Nordby og Besser
kirker - Samsø Menighedsråd - Opdatering af
lydanlæg i Besser Kirke og Nordby Kirke (2020 -
29264)

Bilag:
Til mr med tilladelse, vedrørende nyt lydanlæg i
Besser Kirke, 20201130_KBI Udtalelse_Besser
Kirke_Nyt lydanlæg, Besser.nyt lydanlæg

 

26 - Samsø Sogn: Tilladelse til etablering af ny
chaussestensbelægning

Orientering.
 
Aarhus Stiftsøvrighed har godkendt Samsø Sogns
Menighedsråds projekt for etablering af ny
chaussestensbelægning på betingelse af, at
arbejderne udføres i overensstemmelse med det
indsendte projekt, at projekteres og ledes af en
arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger,
og at Nationalmuseet kontaktes inden evt.

 



nødvendigt gravearbejde, så de arkæologiske - og
dermed også de økonomiske -konsekvenser af
udgravningen kan afklares.

Sager:
Byggesag - Besser Kirkegård - Nordby Kirkegård -
chaussestensbelægning - Kolby Kirkegård - Aarhus
Domprovsti - udviklingsplaner for kirkegårdene - på
særskilt konsulentrunde 2019 (2018 - 42959)

Bilag:
Til mr. Nordby Kirke, Aarhus Domprovsti, tilladelse til
etablering af ny chaussestensbelægning,
20201211_KBI Udtalelse_Ny chaussestensbelægning,
Nordby.stenbelægning, Nordby chaussestenssti

27 - Provstirevisor: Kasseftersyn for kirkekasserne i
Aarhus Domprovsti

Orientering.
 
Provstirevisor har meddelt at der er afholdt
kasseeftersyn for 2020 for alle kirkekasser i Aarhus
Domprovsti. Der er ikke efterfølgende
modtaget revisionsprotokollat for kasseeftersyn for
nogen af kasserne.

Sager:
Provstirevisor - Aarhus Domprovsti - Revision af
kirkekasser og PUK 2020 (2020 - 37526)

Bilag:
Revision

 

28 - Aarhus Kommune: Forsøgslukning af
Stavangergade, Trondhjemsgade og Bergensgade
ved Oslogade

Orientering.
 
Aarhus Kommune har lukket gader
omkring Christianskirken med henblik på bedring af
trafiksituationen. 

Sager:
Plansag Aarhus Kommune - Aarhus Domprovsti -
Forsøgslukning af Stavangergade og
Trondhjemsgade, Aarhus N 2019-2020 (2019 -
33195)

Bilag:

 



Message

29 - Eventuelt
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