
Referat for: Aarhus Søndre Provstiudvalg

PU møde 24. januar 2018. Kl. 9.00
Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme

Mødepunkt Beslutning

1 Referat fra provstiudvalgsmødet den 6.
december 2017
Sag: PU ref. (1337)

Ref. PU møde 6. dec. 2017

Godkendt.

2 Orientering/drøftelse

- provst

- formand

- udvalg
 a) Budgetudvalgsmøde. Tal og kirken i byen.
Se bilag.
 b) Indkaldelse til kommunikationsudvalget.
 c) Proces personalekonsulent.

Orientering ved provst.
- Det fælles sociale ansvar. Stort tværfaglig
diakonimøde den 23. jan. 2018 i rådhushallen for
forskellige kommunale instanser, folkekirken og
andre organisationer.
- Tiset p-plads. Projekt tegning vidersendt til
stiftets godkendelse.
- Tranbjerg kirkegårds ændring. Projekt og
behovsvurdering fremsendt til
kirkegårdskonsulents udtalelse og vurdering.

Orientering udvalg.
- a) fra seneste budgetudvalgsmøde. Tal og kirke
prognose.
- b) Kommunikationsudvalgsmøde i Domprovstiet
den 25. jan. 2018. Fra Aarhus Søndre provsti
deltager Per Thomsen, Hans Christian Feindor-
Christensen og Jette Marie Bundgaard-Nielsen.
- c) Provsten får provstiudvalgets mandat til at
arbejde videre med ansættelse af en fælles
personalekonsulent med andre provstier gerne
hurtigst muligt og måske kun med ét af provstierne
for at komme igang. Stillingen vil blive slået op.
Udvalg indkaldes til møde den 5. feb. kl. 16.30.

3 Redegørelse Beder Sognegårdsprojekt samt
ansøgning om bevilling fra provstiets
budgetreserve
Sag: Beder Sognegård udvidelse (579) - Beder
Sogn
- Anmodning om forhånds godkendelse.
- Ansøgning til budgetreserven pga
jordbundsforhold og nødvendig understøttelse.
- Orientering fra Moesgaard Museum.

Redegørelse Beder Sognegårdsprojekt samt
ansøgning om bevilling fra provstiets
budgetreserve

Provstiudvalget afventer Moesgaard museums
forundersøgelse.
Såfremt museet vurderer, at der skal udføres en
arkæologisk udgravning, må menighedsrådet tage
projektet op til ny budgetmæssig forhandling med
provstiudvalget inden påbegyndelse af
sognegårdsudvidelsen.
Får menighedsrådet lov til at bygge på stedet kan
de sende en fornyet ansøgning, når de kender
beløbet på udgiften til den uforudsete udgift.
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4 Advokatbistand til sag om vand på nyanlagt
kirkegård.
Sag: Ansøgning om midler til dækning til
uforudsete udgifter. (1353) - Kolt Sogn

Advokatbistand til sag om vand på nyanlagt
kirkegård.

Provstiudvalget finder det fornuftigt, at Kolt
menighedsråd søger advokat hjælp.
Provstiudvalget henstiller til, at de kr. 20.000
betales af kirkekassens frie midler.
Provstiudvalget vil gerne orienteres om den videre
proces.

5 Revisions protokollat efter kasse eftersyn
Sag: PUK 2017 (1193)
Provstiudvalgskassen

Kirkekasserne
Søren Gynther-Sørensen gennemgår det
væsentlige fra  revisions protokollaterne på
selve mødet.

Prokollaterne kan ses på DATAARKIV på
Dap´en under provstiudvalg-regnskab eller
udprintet på provstikontoret.

Revisionsprotokollat efter kasseeftersyn PU

Provstiudvalgskassens protokollat godkendt.
Provstiudvalget vil udforme nyt bilag til
regnskabsinstruksen efter nyeste version, samt
sætte et max disponeringsbeløb kr. 50 000.

Kirkekassernes protokollater taget til efterretning
efter Søren Gynther-Sørensens gennemgang af
revisors bemærkninger.

6 Projekt og prisoverslag. Renovering af
Ormslev kirke
Sag: Indvendig kirkerenovering 2017/2018
(1128) - Ormslev Sogn
kr. 3.158.500 + ekstra renovering af orgel og
tekniske omkostn. kr. 283.361
Ialt kr. 3.441.861 inkl. moms

Projekt og prisoverslag. Renovering af Ormslev
kirke

Provstiudvalget fastholder  en anlægsbevilling på
kr. 3 millioner og anmoder menighedsrådet om i
samarbejde med arkitekt at udarbejde en
prioritering af opgaverne så renoverings projektet
kan finansieres. Midlerne for 2018 er fordelt og kr.
441.861 kan ikke på forhånd betragtes som en
uforudset udgift.

Provstiudvalget bemærker, at der i
budgetoverslaget er sat kr. 300.000 til ikke prissatte
opgaver?
Menighedsrådet anbefales at bruge ekspertbistand
til opsætning af højtaleranlæg.

7 Ansøgning om midler til flytn. af teknik og
nedlæggelse af fyrkælder på Mårslet
kirkegård
Sag: Mårslet kirkes fyrkælder (1117) - Mårslet
Sogn
Kr. 150.000

Ansøgning om midler til flytn. af teknik og
nedlæggelse af fyrkælder på Mårslet kirkegård

Provstiudvalget fastholder anlægsbevillingen kr. 5
millioner + kr. 31.250 til opfyldning af
teknikkælderen på kirkegården og afventer
menighedsrådets budgetspare forslag, så udgiften
for ny stikføring indgår i det samlede budget og
finansierede overslag for renovering af Mårslet
kirke.
Aftalen på mødet den 22. nov. 2017 var, at
menighedsrådet skulle prioritere besparelser
sammen med arkitekten.
Provstiudvalget bevilger ikke på forhånd kr.
150.000. Men prrovstiudvalget forventer, at
menighedsrådet selv finder nogle af besparelserne.

8 Ansøgning om midler til orgelrensning.
Sag: Orgel Ravnsbjerg kirke. (1359) -
Ravnsbjerg Sogn

Provstiudvalget mener, at en rensning af
Ravnsbjerg kirkes orgel er nødvendig og vurderer
at Ravnsbjerg kirkekasse selv kan finansiere det
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kr. 138.750 inkl. moms

Ansøgning om midler til orgelrensning.

meste af udgiften ved et evt. overskud fra projektet
- ny varmetilførsel til kirken - og ved den
forventede årlige elbesparelse som projektet
afstedkommer. Et byggeregnskab og en estimeret
elbesparelse afventes.

9 Ansøgning om midler til Ungekonference om
Tro og Viden
Sag: Ungekonference om Tro og Viden (1358)
20.000

Ansøgning om midler til Ungekonference om
Tro og Viden

Provsten undersøger de øvrige Aarhus provsters
indstilling til en evt.bevilling til Ungekonferencen
om Tro og Viden.
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10 Referat fra møde den 7. december 2017 med
stiftjurist og provstiets arkitekt.
Sag: 5 års gennemgang af ny kirkegård (1290)
- Kolt Sogn

Referat fra møde den 7. december 2017 med
stiftjurist og provstiets arkitekt.

Internt notat fra stiftsjurists møde med advokat
den 14. december 2017

Internt notat fra møde med jurist og stiftjurist
den 19. december 2017

Skrivelse fra mghr.s formand

Taget til efterretning.

11 Provstiudvalget i Aarhus Domprovsti
indvilger i tilsyn.
Sag: Puljemidler- Forsøgsramme 1, Aarhus
Søndre Provsti (1215)

Provstiudvalget i Aarhus Domprovsti indvilger
i tilsyn.

Taget til efterretning.

12 Menighedesrådets anmodning om
omlægning af lån.
Sag: Lån til Viby sognegårdsudvidelsen.
(1350) - Viby Sogn

Menighedesrådets anmodning om omlægning
af lån.

Taget til efterretning.

13 Evt. - H.C. Feindor-Christensen orienterer om
vandrørskade under Viby kirkegårds kapel, som har
foranlediget en ekstra udgift kr. 250.000, hvoraf en
del af udgiften fejlagtigt er vandafledningsafgift.
Feindor-Christensen opfordrer til, at der på de
øvrige kirkegårde påmonteres en lukkeventil ved
vandmåleren i tilfælde af uheld.

- H. Kolby Kristiansen foreslår, at der på et PU
møde drøftes etablering og styrkelse af frivillige
indsats både i folkekirken og det omkringliggende
samfund.
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