
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde i Holme sognegård. - d. 24-10-2018 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere:

Afbud fra Lars Thruesen. 

Mødepunkt Referat

1 - Referat PU møde 11. sept. 2018

Til godkendelse 

Sager:
Provstiudvalgsmødet den 11. sept. kl. 10.30 (2018 -
27172)

Bilag:
Referat. 11. sept..docx

Godkendt.

2 - Afsluttende budgetsamråd 4. september 2018.
Referat

Til godkendelse. 

Sager:
Budget 2019 (2018 - 16805)

Bilag:
Referat. Budgetsamråd 4. sept. 18, 040918
Husholdningsregnskab 2019, 090818 Opdateret
Anlægsønsker 2019, Drift 2019. Budget skema 2019

Godkendt.

3 - Kolt parkkirkegård. Udkast til notat fra mødet
den 1. oktober 2018

 

Sager:
Kolt parkkirkegård. (2018 - 7701)

Bilag:
2018-10-05 Møde om Parkkirkegården med provst
stift og advokat

Taget til efterretning.
Resultat af voldgiftssag afventes. 



4 - Det fælles Regnskabs kontor.

Status orientering ved Lars Thruesen 

Formand for regnskabskontorets bestyrelse og PU
medlem Lars Thruesen var ikke tilstede ved PU
mødet. Punktet udsættes til næste møde.

5 - Opstart af kommunikationssamarbejde med
Aarhus Dom- og Aarhus Nordre provsti.

 

Sager:
Kommunikationsmedarbejder (2018 - 7699)

Bilag:
Kommunikatin opstart - 18,
Bycykler2018_Visualisering

Taget til efterretning.
Opstart af samarbejde med Aarhus Nordre-, Aarhus
Søndre- og Aarhus Domprovsti om fælles
kommunikationsmedarbejder fra 1. januar 2019.
Der er udsendt orientering til menighedsråd og
præster. Kommunikationsmedarbejder Brian Ørnbøl
i Domprovstiet kontakter provstiets lokale
kommunikationsmedarbejdere allerede inden nytår.
Yderlig orientering ved formandsmødet den 13.
november 2018.  

6 - Fælles om det sociale ansvar. Invitation til
netværkskonference 31. jan 2019 på
Diakonhøjskolen.

Bilag udleveres på møde. 

Følgende fra Aarhus Søndre provsti ønsker at deltage
ved konferencen:
Torben Vesterager Lauridsen
Helga Kolby Kristiansen
Jacob Holm
Rebecca Holst Andersen
Benedikte Baggesgaard
Lise Barnkob
Jens Maibom
Søren Gynther-Sørensen
Egon Brauer
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

7 - Fælles personalekonsulent. Ny vedtægt efter
anvisning fra Kirkeministeriet. - Ansættelsesproces i
efteråret 2018.

Bilag udleveres på mødet. 

Den på budgetsamråd godkendte vedtægt er nu
rettet til efter kirkeministeriets anvisninger og
sendes til kirkeministeriet med henblik på
offentliggørelse på ministeriets hjemmeside. Den
tilrettede vedtægt udsendes til alle menighedsråd.
Stillingen er opslået og der er planlagt jobsamtaler
den 19. november 2018.
Det forventes at personalekonsulenten er i funktion
fra den 1. januar 2019.
Valgt som lægmedlemmer til bestyrelsen fra Aarhus
Søndre provsti:
Hans Christian Feindor-Christensen
Helga Kolby Kristiansen
 

8 - Fælles konfirmandtræf. Stiftsrådets
forespørgsel.

 

Provsten har sendt svar til stiftet inden svarfristens
udløb efter drøftelse på mail.
Afvikling af fællesarrangementet vil kræve så mange
ressourcer, at der stilles spørgsmål ved om udbytte
står mål med indsats.



9 - Bygningskonsulent for menighedsrådene i bygge-
og reboveringsprojekter

Opfølgning fra budgetsamråd. 

Der afholdes møde med Klaus Andersen umiddelbart
efter provstiudvalgsmødet med fokus på, om der
mellem ham og provstiudvalget kan etableres en
aftale om bygherrerådgivning for menighedsrådene i
byggesager.
 

10 - Folkekirkens Familiestøtte.

Opfølgning fra budgetsamråd. 

 
Provstiudvalget har drøftet tilbuddet om et
samarbejde om Folkekirkens familiestøtte. De finder
sagen god men savner en samlet struktur og
forankring af det diakonale arbejde i Aarhus, som
bør tænkes sammen med andre diakonale tiltag fra
frivillige organisationer og med det samarbejde
folkekirken er i gang med at udbygge med Aarhus
kommune.
Flere menighedsråd har meldt tilbage til
provstiudvalget, at der ikke er fundet ressourcer i
rådene for at indgå i samarbejde med Aarhus
Vestre om Folkekirkens Familiestøtte.
Der blev talt om at henvise til samarbejde med
Parasollens ansatte og Christina Lund fra Fredens
sogn. Men provstiudvalget ønsker ikke at forpligte
sig til en fremtidig betaling til Folkekirkens
familiestøtte.

11 - Landsforeningen af menighedsråd.
Provstiudvalgskonference 3. nov. 2018

Tilmeldt er
Søren Gynther-Sørensen
Hans Christian Feindor-Christensen
Jette Marie Bundgaard-Nielsen 

På formandsmødet den 13. november 2018 lægges
op til en drøftelse af snitfladerne mellem
provstiudvalg, menighedsråd og andre aktører.

12 - Beder sognegårdsudvidelse

Efter licitation er sognegårds projektet blevet
460.320 kr. dyrere.
 
Menighedsrådet har fundet besparelser, så
budgettet overholdes.
Men ønsker gerne hjælp til
- maling af de eksisterende rum kr. 40.000
- nyt linoleum i konfirmandlokaler kr. 40.000
- fældning af træer ved p-plads kr. 82.500
I alt kr. 162.500 inkl. moms.
 
Projektet med udvidelsen er påbegyndt ultimo
september måned.

Sager:
Beder sognegård. (2018 - 5841)

Provstiudvalget vil gerne stille likviditet til rådighed,
således at Beder menighedsråd har mulighed for at
prioritere nogle af de arbejder, der vil være mest
hensigtsmæssig at få udført når tilbygnings projektet
er i gang.
Derfor kan der lånes kr. 80.000 i budgetreserven
med tilbagebetaling i 2019 og 2020.



Bilag:
Aktdokument, Beder Sognegårdsudvidelsen klar til
byggestart

13 - Kirke.dk Kristelig dagblad. Tilbud på
abonnement.

Kristelig Dagblad tilbyder abonnement på det
digitale medier kirke.dk
Pris pr år for 4 brugere kr. 6.475

Sager:
Kirke.dk Kristelig dagblad. Tilbud på abonnement.
(2018 - 32057)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget godkender et abonnement for 4.
personer til introduktionspris.

14 - Kolt kirkegård. Tekst til vedtægter vedr.
reservation af gravsted

Tillæg til vedtægt. Det nye er:
"Reservation af kistegravsteder minimum 5 år.
 Kirkegården varetager renholdelsen".

Sager:
Kolt kirkegårds vedtægter (2018 - 32158)

Bilag:
tekst til vedtægter vedr. reservation af gravsted

Provstiudvalget anbefaler, at Kolt menighedsråd
hurtigst muligt får udarbejdet en helhedsplan for
den gamle del af Kolt kirkegård, så der er overblik
over hvor meget plads, der er til rådighed, når der nu
ønskes åbning for reservationer inden
Parkkirkegårdens fremtid er afklaret.
Reservation kan binde et gravsted 25 år frem.
Provstiudvalget godkender kun reservation mod
betaling.

15 - Urnegravsteder Ormslev

Godkendelse af plan for flere urnegravsteder på
Ormslev kirkegård. 

Sager:
Ormslev Kirkegård. Plan for flere urnegravsteder
(2018 - 13392)

Bilag:
Aktdokument, Kirkegården ovenfra, Kirkegården -
gravsted 1, Kirkegården - gravsteder, Kirkegården - 2
gravsteder

Provstiudvalget anbefaler kirkegårdskonsulent Anne
Marie Møllers forslag om, at de nye akutte
urnegravsteder etableres syd for kirkens syd-vestlige
hjørne, hvor der er et ledigt kistegravsted med 5
pladser.
Provstiudvalget henstiller samtidig til, at
menighedsrådet hurtigst muligt får udarbejdet en
helhedsplan for kirkegården, så der ikke skal
indrettes flere akutte gravpladser.

16 - Holme kapel- og mandskabsbygning. Uforudset
udgift kr. 500.000 ved nedrivning.

Provstiudvalget tilbyder at understøtte Holme
kirkekasses likviditet med et lån i provstiets



 

Sager:
Holme kapel- og mandskabsbygning, Aarhus Søndre
provsti, byggesag. (2018 - 7963)

Bilag:
Aktdokument, ansøgningPU11102018, opgørelse
ekstraordinære udgifter10102018

reservepulje, der tilbagebetales  inden udgangen af
år 2020. Provstiudvalget har noteret sig, at
menighedsrådet har overskud i det årlige
driftsregnskab og afventer derfor byggeregnskabet,
før der kan tages stilling til om Holme kirkekasse
reelt vil komme i likviditets problemer.

17 - Tiset Menighedsråd uforudsete udgifter til
kælder i præstebolig og sag om pension. Ansøgning
om 5% midler kr. 126.000,-

 

Sager:
Tiset Menighedsråd ansøgning om 5% midler kr.
126.000,- (2018 - 33627)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om 5% midler, Fakturaer -
ansøgning 5% midler, 3F-MHRforening-Birgitte
Frengler, Birgitte Frengler, Århus Stift, Goritas
rapport 867852 Tiset Præstegård, Gl. Horsensvej 77,
8355 Solbjerg, Notat om krybekælder-arkitekt

Provstiudvalget anerkender, at Tiset menighedsråd
har fulgt op på provstesynet og fået udbedret
fugtproblemerne i præsteboligen. Provstiudvalget
har konstateret overskud på Tiset kirkekasses drift og
ønsker at få sendt en vurdering af, hvor stor en andel
af de uforudsete udgifter menighedsrådet selv kan
finansiere.

18 - Tiset sogn. Fire forpagtningskontrakter til
godkendelse i provstiudvalget - Tiset Menighedsråd

1.) Matr. nr. 4a Tiset by. Ved præstegården, Gl.
Horsensvej 77, 8355 Solbjerg.
     Matr. nr. 1a m.fl. Tiset. Ved Tiset
kirke, Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg.
2.) Matr. nr. 8, 9, 10 Battrup By, Ved Battrupvej,
Tiset.
3.) Matr. nr. 45, Mårslet. Gl. Horsensvej ved
Tandervej.
4.) Matr. nr. 1, Ingerslev By, Tiset ved Skovgårdsvej.
 

Sager:
Fire forpagtningskontrakter til godkendelse i
provstiudvalget - Tiset Menighedsråd (2018 - 33689)

Bilag:
Aktdokument, Albert Rasmussen 2, Arne
Vestergaard - forpagtning, Leif Sørensen,
forpagtning, Borum Østergård AS forpagtnilng,
Seges-brev til provsti, Ref jan. 2018, udskrift Borum

Provstiudvalget godkender Forpagtnings
kontrakterne. Men finder ikke at forpagtning til
konventionel drift stemmer overens med Grøn Kirke.
 



Østergård AS

19 - Kirkekassernes regnskab 2017 og
revisionsprotokollat

Regnskaber og revisionsprotokollater er at finde på
DAP´en - DATAarkiv -  regnskab provstiudvalg - år
2017 - klik på mappen hvor regnskab og revisions
protokollat ligger.
De ligger også tilgængelig på provstikontoret i
papirudgave.
Gennemgang af protokollaterne ved Søren Gynther-
Sørensen.
 

Provstiudvalget tager revisionsprotokollaterne til
efterretning.
Men har noteret sig, at der er bemærkninger for
flere sognes kirkekasser om
- overtrædelse af momsloven.
- manglende ajourføring af regnskabsinstruksen
- manglende biregnskaber
- manglende orientering om samarbejdsaftaler
- ombytning af aktiver og gæld.
Der skrives ud til hvert enkelt menighedsråd, med
anmodning om at få bragt forholdende i orden.

20 - PUK rapport 3. kvt 2018 samt
revisionsprotokollat regnskab 2017.

 

Sager:
PUK rapport 3. kvt (2018 - 32166)

Bilag:
Kvartalsrapport 2018

Provstiudvalgskassens regnskab 3. kvt. 2018
godkendt.
Revisionsprotokollat for regnskab 2017 godkendt. 

21 - Ledelsesform i kommune og folkekirke. Kirken i
forstaden.

 

Sager:
Den gode ledelse. PU møde 24. okt. 2018 (2018 -
30115)

Bilag:
Aktdokument, UNAVNG

Punktet udsættes.

22 - Provstikontorets arbejdsopgaver. Orientering
fra sekretærenes årsmøde.

Bilag udleveres på mødet. 

Punktet udsættes. 

23 - Til mr. Mårslet Kirke, Aarhus Søndre Provsti
med tilladelse til renovering af syd-diger

Stiftet godkender projektet  for renovering af
kirkegårdsdiget med betingelse af, at det

Taget til efterretning. 



økonomiske grundlag er i orden.

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Aarhus Søndre Provsti
- renovering af syd-diger (2018 - 26094)

Bilag:
Til mr. Mårslet Kirke - med tilladelse til renovering af
syd-diger, Mårslet Kirkegård3, Ksag Mårslet syddige,
Mårslet Kirkegård, renovering af syddiger,
24.09.2018

24 - Tilbud på Kalkning af Astrup Kirke

Indhentet ekstra tilbud på indvendig kalkning af
Astrup  kirke.
2. tilbud kr. 628.750 Jammerbugt Multibyg
 
1. tilbud kr. 611.200 Dansk kirkekalk
Menighedsrådet fastholder derfor 1. tilbud.

Sager:
Byggesag - Astrup Kirke - Aarhus Søndre Provsti -
indvendig kalkning - menighedsrådets ansøgning
budget 2019. (2018 - 18918)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud, Astrup Kirke

Taget til efterretning. 

25 - Evt.

 

Intet.


