
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 29. oktober 2019 - d. 29-10-2019 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Søren Gynther-Sørensen, Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby
Kristiansen, Lars Vestergaard Jacobsen, Per Thomsen, Hans Christian Feindor-Christensen, Mogens Mejer
Mortensen

Per Thomsen deltog fra kl. 11.30 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 11.
september
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet.
b. Godkendt 

2 - Orientering

a. Forberedelse af formandsmøde. Udkast til
dagsorden

Sager:
Møde - Aarhus Søndre Provsti - Formandsmøde den
21. november 2019 (2019 - 32226)

Bilag:
Formandsmøde 21.11.19, dagsorden

a. Provstiudvalget gennemgik dagsordenen grundigt
og drøftede indholdet af de enkelte punkter. Det
oprindelige punkt 5 flyttes og bliver sidste punkt
på dagsorden. Mødets starttidspunkt flyttes til kl.
17.30 med spisepause kl. 18.30. Dagsordenen
opsættes og udsendes.

3 - Budgetmøder med menighedsråd

Evaluering af budgetmøderne 2019

Sager:
Økonomi - Budgetmøde 2019 - Astrup-Tulstrup-
Hvilsted Menighedsråd (2019 - 31701)
Økonomi - Budgetmøde 2019 - Kolt Menighedsråd
(2019 - 30700)
Økonomi - Budgetmøde 2019 - Malling
Menighedsråd (2019 - 31720)

Bilag:

Formanden og provsten orienterede om afholdte
budgetmøder henholdsvis den 1. og 9. oktober. Der
blev afholdt 3 møder med sammenlignelige
menighedsråd: Astrup-Tulstrup-Hvilsted, Tiset og
Ormslev, Beder og Malling samt Kolt og Mårslet.
 
Møderne har været positive med en god dialog og
stor interesse for de sammenligninger, som
Provstiskyen tilbyder som analysemodel. Analysen
viste, at alle 7 sogne er veldrevne og at
ligningsniveauet er passende. Derfor blev der også
kun fremhævet 2 punkter fra møderne:
 



Budgetmøde med ATH, Ormslev og Tiset,
Budgetmøde, Kolt og Mårslet, Budgetmøde, Beder
og Malling

1. Kolt har brug for at få fortalt en ny og mere
opbyggelig historie om sig selv. Sognet har en god
størrelse, man har en fin sognegård, er godt
normeret præstemæssigt og driften er generel god
med plads til at bruge flere penge på administration
isoleret set. Det eneste, der er gået galt, er
kirkegården. Kolt får egentlig et fint ligningsniveau,
men det er kirkegården, der gør, at økonomien ikke
hænger sammen. Derfor medtages den som én af de
første kandidater til omlægning, når der ansættes en
fælles kirkegårdsarkitekt i provstiet.
 
2. De kontinuerlige, overenskomstmæssige, årlige
lønstigninger begynder at kunne mærkes i sognene,
idet der med beregningerne i Provstiskyen ikke
særskilt sker fremskrivninger på løn. 
 
 
Udover budgetmøderne med provstiets
menighedsråd har provsten, Lars Thruesen og
Michael Thruesen ligeledes præsenteret
Provstiskyen på et fælles møde for Jammerbugt,
Thisted, Morsø og Salling Provstier.

4 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: Budget 2020

Endelig budget 2020 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 
 
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042,
Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 22-10-2019
09:48

Sager:
Budget 2020 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Endelig budget (2019 - 32870)

Bilag:
Endelig budget 2020

Endelig budget 2020 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse, CVR-nr. 21113042, afleveret d.
22-10-2019 09:48 blev godkendt.
 
Provstiets målsætninger og særlige indsatsområder
udfyldes på budget 2021. De områder, som
provstiudvalget særlig har løbende fokus på, er:
 
1. At være et rente- og afdragsfrit provsti uden
stiftslån.
 
2. At understøtte menighedsrådene administrativt
på økonomi-, personale-, kirkegårds- og
bygningsområdet.
 
3. At have pulje til særlige indsatsområder og
projekter.
 
4. At samarbejde på tværs i Århus med de øvrige
provstier og andre aktører. 

5 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: 3.
kvartalsrapport

3. kvartalsrapport for Aarhus Provstiudvalgskasse

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 13552)

Godkendt og underskrevet.
 
Pga. sygdom har Søren Gynther-Sørensen ikke været
i stand til at kontrollere bogføring inden
provstiudvalgsmødet. Søren Gynther-Sørensen
udfører kontrol af bogføringen den 4. november
2019.



Bilag:
3. kvartalsrapport 2019

6 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse,
revisionsprotokollat

Behandling af revisionsprotokollat for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasse
 
Bemærk, at der under dette punkt ligger en oversigt
over provstirevisionens bemærkninger til alle
reviderede kasser.
Revisionsprotokollater for kirkekasserne behandles
samlet, men har hvert sit punkt af hensyn til den
efterfølgende sagsbehandling og journalisering.

Sager:
Regnskab 2018 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 3684)
Regnskab 2018 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 3684)
Regnskab 2018 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 3684)

Bilag:
Århus Søndre PU-Kasse, påtegning, Århus Søndre
PU-Kasse, protokollat, alle bemærkninger til
påtegninger Aarhus Søndre Provsti 2018, Alle
bemærkninger til rapportering Aaarhus Søndre
Provsti 2018

Revisionsprotokollat for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2018 blev godkendt
med følgende bemærkninger:
 
a. Den begrænsede funktionsadskillelse opvejes af
en forretningsgang, hvor provsten som daglig
forretningsfører attesterer bilag, inden de betales og
bogføres af provstisekretæren. Ved udgangen af
hvert kvartal udfører provstiudvalgsmedlem, Søren
Gynther-Sørensen, en intern kontrol af
regnskabsføringen.
b. Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
c. Oplysninger om provstiudvalgets
samarbejdsforhold vil blive tydeliggjort i
bemærkningerne til kommende regnskaber.

7 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse,
revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
 

Sager:
Regnskab 2018 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
(2019 - 27496)

Bilag:
ATH, protokollat

Revisionsprotokollat for Astrup-Tulstrup-Hvilsted
Kirkekasses regnskab 2018 blev godkendt.
Provstiudvalget henstiller til, at følgende
bemærkninger fra provstirevisor til regnskabet følges
fremadrettet: 
 
Der skal foretages afstemninger af kollekter, løn og
andre relevante forhold, ligesom der skal foreligge
dokumentation for afstemningerne.
 
Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Moms skal indberettes rettidigt.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende



funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

8 - Beder Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Beder
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Beder Kirkekasse (2019 - 27485)

Bilag:
Beder, protokollat

Revisionsprotokollat for Beder Kirkekasses regnskab
2018 blev godkendt. Provstiudvalget henstiller til, at
følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet følges fremadrettet: 
 
Der skal foretages afstemninger af kollekter, løn og
andre relevante forhold, ligesom der skal foreligge
dokumentation for afstemningerne.
 
Alle de samarbejder, som menighedsrådet indgår i,
skal anføres i såvel regnskab som regnskabsinstruks.
 
Gaver i form af gavekort og kontanter skal
indberettes til SKAT.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

9 - Fredens Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Fredens
Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Fredens Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt med følgende
bemærkninger:
 



Sager:
Regnskab 2018 - Fredens Kirkekasse (2019 - 27487)

Bilag:
Fredens, protokollat

Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

10 - Holme Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Holme
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Holme Kirkekasse (2019 - 27489)

Bilag:
Holme, protokollat

Revisionsprotokollat for Holme Kirkekasses regnskab
2018 blev godkendt. Provstiudvalget henstiller til, at
følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet følges fremadrettet: 
 
Regnskabsinstruks og bilag hertil opdateres.
 
Kvartalsrapporter skal godkendes på
menighedsrådsmøde senest 2 måneder efter
kvartalet og umiddelbart herefter indsendes til
provstiudvalget.
 
Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

11 - Kolt Kirkekasse, revisionsprotokollat Revisionsprotokollat for Kolt Kirkekasses regnskab
2018 blev godkendt med følgende bemærkninger:



Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Kolt
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Kolt Kirkekasse (2019 - 27490)

Bilag:
Kolt, protokollat

 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

12 - Malling Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Malling
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Malling Kirkekasse (2019 - 27491)

Bilag:
Malling, protokollat

Revisionsprotokollat for Malling Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt med følgende
bemærkninger:
 
Kirkekassens frie midler forventes retableret med
regnskab 2019.
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

13 - Mårslet Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Mårslet
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Mårslet Kirkekasse (2019 - 27494)

Bilag:
Mårslet, protokollat

Revisionsprotokollat for Mårslet Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet: 
 
Regnskabsinstruks og bilag hertil opdateres.
 
Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Moms skal indberettes og afregnes rettidigt.



Menighedsrådet kan stilles til ansvar for
forsømmelsen.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

14 - Ormslev Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Ormslev
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Ormslev Kirkekasse (2019 - 27499)

Bilag:
Ormslev, protokollat

Revisionsprotokollat for Ormslev Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet: 
 
Regnskabsinstruks og bilag hertil opdateres.
 
Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

15 - Ravnsbjerg Kirkekasse, revisionsprotokollat Revisionsprotokollat for Ravnsbjerg Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt. Provstiudvalget



Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for
Ravnsbjerg Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Ravnsbjerg Kirkekasse (2019 -
27504)

Bilag:
Ravnsbjerg, protokollat

henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet: 
 
Alle de samarbejder, som menighedsrådet indgår i,
skal anføres i såvel regnskab som regnskabsinstruks.
 
Menighedsrådet skal være opmærksom på eventuel
momsregistrering.
 
Kirkekassens frie midler forventes retableret med
regnskab 2019.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

16 - Skåde Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Skåde
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Skåde Kirkekasse (2019 - 27500)

Bilag:
Skåde, protokollat

Revisionsprotokollat for Skåde Kirkekasses regnskab
2018 blev godkendt med følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Såfremt menighedsrådet ikke allerede har gjort det,
anbefaler provstiudvalget, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

17 - Tiset Kirkekasse, revisionsprotokollat Revisionsprotokollat for Tiset Kirkekasses regnskab



Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Tiset
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Tiset Kirkekasse (2019 - 27501)

Bilag:
Tiset, protokollat

2018 blev godkendt. Provstiudvalget henstiller til, at
følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet følges fremadrettet: 
 
Alle de samarbejder, som menighedsrådet indgår i,
skal anføres i såvel regnskab som regnskabsinstruks.
 
Der udarbejdes befordringsskema, der opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

18 - Tranbjerg Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Tranbjerg
Kirkekasse
 

Sager:
Regnskab 2018 - Tranbjerg Kirkekasse (2019 - 27503)

Bilag:
Tranbjerg, protokollat

Revisionsprotokollat for Tranbjerg Kirkekasses
regnskab 2018 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkning fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet: 
 
Der udarbejdes et befordringsskema, som opfylder
skattemyndighedernes krav hertil.
 
Hertil har provstiudvalget følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet



er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

19 - Viby Kirkekasse, revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2018 for Viby
Kirkekasse

Sager:
Regnskab 2018 - Viby Kirkekasse (2019 - 27498)

Bilag:
Viby, protokollat

Revisionsprotokollat for Viby Kirkekasses regnskab
2018 blev godkendt med følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget er uforstående over for revisionens
bemærkning om manglende
funktionsadskillelse, idet revisionen samtidig
vurderer, at den tilrettelagte forretningsgang, hvor
menighedsrådet attesterer bilag, der betales og
bogføres på provstiets fælles regnskabskontor med
efterfølgende intern kontrol af menighedsrådets
kasserer, alligevel er forsvarlig og i
overensstemmelse med kirkeministeriets cirkulære.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage
moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger for menighedsrådet, da beløbet
er så ubetydeligt, at det ikke står mål med de
ressourcer, det kræver at beregne momsen.

20 - Møde med BDO Revision

Efter gennemgang af revisionsprotokollaterne:
Finder provstiudvalget det nødvendigt at invitere
provstirevisionen til en samtale om sognenes
regnskaber?
 

Provstiudvalget finder ikke anledning til at afholde
møde med BDO Revision om den udførte revision.

21 - Mårslet Kirke: Byggeregnskab for renovering

Budget: 6.324.336 kr.
 
Afholdte udgifter: 6.340.559 kr.
 
Finansiering:
Anlægs- og budgetreservebevillinger: 5.638.161 kr.
Fondsmidler: 760.000 kr.
 
Resultat: 57.602 kr.

Sager:
Byggeregnskab - Mårslet Kirke - Renovering 2018-19
(2019 - 32088)

Bilag:
Mårslet Kirke - Projektregnskab

Provstiudvalget godkender et flot og gennemført
byggeregnskab.
 
Provstiudvalget skal godkende anden anvendelse af
overskydende midler fra udførte anlæg og
besluttede på mødet, at anlægsoverskuddet skal
disponeres til istandsættelse af syddiget ved Mårslet
Kirke. 

22 - Malling Sogn: Synsprotokol 2019 Godkendt under forudsætning af budgetmæssig



Synsprotokol for syn af Malling Kirke og
Kirkegård samt sognegård

Sager:
Syn - Malling Sogn - 2019 (2019 - 28655)

Bilag:
2019-09-10 Synsprotokol Malling kirke

dækning.
 
Såfremt menighedsrådet selv har finansieret nyt
lydanlæg i Malling Kirke, antager provstiudvalget i
forlængelse heraf, at menighedsrådet også har
midler til tilbagebetale sit likviditetslån på 100.000
kr. provstiets 5%-midler senest den 23. november
2019 (jf. bevillingsbrev af 10. december 2018, hvori
de lovmæssige lånebetingelser er beskrevet) samt at
retablere sin beholdning af frie midler med
udgangen af 2019.
 
Med hensyn til den indvendige kalkning af Malling
Kirke imødeser provstiudvalget senest den 15. april
2020 et anlægsønske med budgetoverslag
og finansieringsbehov til provstiets anlægspulje i
2021.

23 - Kolt Sogn: Synsprotokol 2019

Synsprotokol for syn af Kolt Kirke og Kirkegård 

Sager:
Syn - Kolt Sogn - 2019 (2019 - 31731)

Bilag:
2019 Synsforretning, kirke og kirkegård

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

24 - Høring: Cirkulærer til menighedsrådsvalg i 2020

1) Cirkulære om valgret og valgbarhed

2) Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling

3) Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd

4) Cirkulære om indberetning om valg til
menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv.
 
Høringsfrist den 13. november 

Sager:
Høring - Cirkulærer til brug for de ordinære valg til
menighedsråd i 2020 (2019 - 31776)

Bilag:
1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2. Cirkulære
om orienteringsmøde og valgforsamling, 3.
Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over

Provstiudvalget indsender høringssvar med følgende
bemærkninger til Cirkulære om orienteringsmøde og
valgforsamling:
 
Provstiudvalget mener, at datoen for
orienteringsmødet bør være fleksibel for alle
menighedsråd, således at undtagelsen i §9, stk. 2
vedrørende flersognspastorater bliver den generelle
bestemmelse i §9 for afholdelse af
orienteringsmødet. Dermed kan menighedsrådene
planlægge orienteringsmødet efter lokale forhold og
på den måde opnå de bedste forudsætninger for at
tiltrække flest mulige og de mest egnede
kandidater til menighedsrådet.
 
Vedrørende §22, stk. 3 er det provstiudvalgets
opfattelse, at hver stemmeberettigede skal stemme
på mindst halvdelen af det antal kandidater, der
svarer til hele menighedsrådet. På den måde er
forsamlingen tvunget til at tage stille til
sammensætningen af det samlede menighedsråd.
Den nuværende formulering, hvor man kan nøjes
med at stemme på få kandidater, er udemokratisk,
da den åbner for muligheden for at kuppe



cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

menighedsrådet ved at stemme én bestemt kandidat
eller en mindre gruppe af kandidater ind i
menighedsrådet.

25 - Udviklingspulje: Kirkegårdslederstilling

a. Orientering om udkast til stillingsopslaget for den
kombinerende kirkegårdsleder - og udviklingsstilling.
b. Godkendelse af tillæg til vedtægt om stillingens
udviklingsdel.

Sager:
Udviklingspulje - Aarhus Søndre Provsti - Kirkegårde -
2020 (2019 - 24602)
Udviklingspulje - Aarhus Søndre Provsti - Kirkegårde -
2020 (2019 - 24602)

Bilag:
Stillingsopslag - udkast oktober 2019, Tillæg til
vedtægt - kirkegårdssamarbejde i Fredens, Tranbjerg
og Skåde - 25.09.2019

a. Personalekonsulenten finpudser stillingsopslaget,
så det kan slås op hurtigst muligt efter, at tillægget til
vedtægten er godkendt. Tillægget beskriver de 50%
af stillingen, som dækker udviklingsdelen.
 
b. Tillæg til vedtægten for den fælles
kirkegårdsbestyrelse for kirkegårdene i Skåde,
Fredens og Tranbjerg er godkendt af Fredens
Menighedsråd, Skåde Menighedsråd og
kirkegårdsbestyrelsen. Der foreligger endnu ikke en
godkendelse fra Tranbjerg Menighedsråd.
 
Provstiudvalget godkender tillægget til vedtægten.
Personalekonsulenten indarbejder de
ændringsforslag, der er indkommet fra
menighedsrådene.

26 - Personalekonsulent: orientering

a. Orientering om ERFA-møde for kirkeværger
og personale den 7. januar 2019
b. Orientering om fælles vikartakster

Sager:
Takster - Vikarer - Aarhus Søndre Provsti (2019 -
32882)

Bilag:
Forslag til fælles vikartakster, Vikartakster - Aarhus
Søndre Provsti

a. Der afholdes møde med kirkeværger,
kirkegårdsudvalgsformænd og personale vedrørende
fælles ansættelse af udviklingsarkitekt på
kirkegårdene. Behovsanalyse er også på
dagsordenen. Michael Thruesen udarbejder system
til håndtering af data.
 
For at høre flest mulige interessenter i processen,
har personalekonsulenten afholdt møde med
formanden for Foreningen af Kirkegårdsledere, Jens
Zorn Thorsen, den 10. oktober 2019. Ligeledes
holder personalekonsulent, provst,
provstiudvalgsformand og provstisekretær møde
med kirkegårdskonsulent, Anne Marie Møller, den
30. oktober 2019.
 
b. Der har været et ønske fra menighedsrådene om
fælles vikartakster. Personalekonsulenten har derfor
udarbejdet og sendt et forslag til fælles vikartakster
til høring hos kontaktpersonerne i Århus Nordre og
Århus Søndre. 

27 - Evt.

 

 



28 - Invitation til provstiudvalgsmode

Invitation til provstiudvalgsmode den 28. november
2019 kl. 16.00-20.00 på Diakonhøjskolen.
Tilmelding senest 13. november

Sager:
Provstiudvalgsmode - Den 28. november 2019 (2019
- 31728)

Bilag:
Invitation til provstiudvalgsmode torsdag den 28.
november 2019 kl. 16.00-20.00 på Diakonhøjskolen

Provstisekretæren tilmelder provstiudvalget. 

29 - Viby Præstebolig: Svar på ansøgning om
nedrivning af Kirkestien 1

Orientering om svar på ansøgning om nedrivning af
Kirkestien 1 

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig - Opførelse af ny bolig
(2018 - 13330)

Bilag:
Varsel om forbud - Kirkestien 1_DOCX, Viby
Præstegård - 201903202_MSG, Præstegården Viby -
201903202_MSG, Viby Præstegård, Kirkestien 1,
8260 Viby J - 201903202_MSG, Udtalelse fra Lokalt
Kulturmiljøråd - Kirkestien 1, Vedr_ evt_MSG,
Indsigelse mod nedrivning af ejendommen
Kirkestien 1, br 1909 Byggeri Plan og Miljø_DOCX,
Udtalelse vedr. nedrivning-

Hans Christian Feindor orienterede om Århus
Kommunes afslag på nedrivning. Det er et §15-
forbud, hvilket vil sige, at beslutningen kun kan
omgøres, hvis der er sket procedurefejl. En evt.
procedurefejl kan først påvises bagud, så
vurderingen er, at der går et år, hvor
menighedsrådet ikke kan komme videre med
præsteboligsagen. Menighedsrådet anslår, at en
renovering vil koste 25.000 kr. pr. kvm. Boligens
areal er 375 kvm.
 
I mellemtiden fortsætter man med udvidelsen af
Viby Sognegård med præstekontorer, så der kan
skabes fornuftige arbejdsforhold for sognets
præster. Menighedsrådet har aftalt med Ingelise
Barnkob, at hun bliver boende i sin nuværende bolig
på Møgelmosevej indtil videre.
 
Provstiudvalget mener, at det er et generelt problem
for folkekirken, at den besidder en række
ældre, utidssvarende bygninger, som er
omkostningstunge at vedligeholde.

30 - Mårslet Kirkes syddige: Referater fra
besigtigelse

Orientering om besigtigelse af syddiget ved Mårslet
Kirke

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

Bilag:
Referat, Referat

Provstiudvalget har noteret sig rapporter fra arkitekt
Hans Lund og anbefaler, at anlægsoverskuddet fra
Mårslet Kirke på 57.000 kr. disponeres til
istandsættelse af diget, jf. punkt 21.
Provstiudvalget er indstillet på at betragte det som
uforudset udgift, der kan finansieres af 5%-midler,
såfremt menighedsrådet vurderer, at der er risiko
for skridfare. Sker der ikke yderligere negativ
udvikling i digets tilstand i løbet af 2020, vil
provstiudvalget prioritere midler fra anlægspuljen i
2021 til renovering af diget. 



31 - Lov om folkekirkens økonomi: Notat om
høringssvar

Orientering om indsendte høringssvar i forbindelse
med ændring af Lov om folkekirkens økonomi

Sager:
Høring - Lov om ændring af lov om folkekirkens
økonomi (2019 - 24756)

Bilag:
Notat om høringssvar
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Søren Gynther-Sørensen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen Mogens Mejer Mortensen
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