
Provstiudvalgsmøde den 11. september 2018 kl. 10.00 i Holme sognegård. 

Afbud: Per Thomsen 

Referat. 

 

1. Referat fra provstiudvalgsmøde den 20. august 2018. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af den samlede økonomi i 2019 for Aarhus Søndre provsti. 

Præsenteret på budgetsamråd og godkendt af provstiudvalget.  

Der er tildelt fra budgetudvalget i Aarhus ekstra kr. 387.500, der er lagt i provstiets prioriterings 

pulje. 

 

Viby: drift kr. 5.092.920 

Ravnsbjerg: drift kr. 3.545.950. Anlæg: Køkken i sognegård kr. 1.000.000 

Fredens: drift kr. 4.588.290. Anlæg: Glasfacade i sognegård kr. 237.500 

Skåde: drift kr. 5.027.660. Lokalfinansieret præst kr. 125.000 Anlæg: Sognegård kr. 250.000 

Holme: drift kr. 4.942.430. Renter kr. 70.092 Afdrag kr. 962.624 

Tranbjerg: drift kr. 4.099.650. Lokalfinansieret præst kr. 375.000 

Ormslev: drift kr. 2.875.790. Lokalfinansieret præst kr. 425.000 

Kolt: drift kr. 3.248.780. Anlæg: Indv. kalkning af kirken eller nyt kirketag kr. 1.100.000. Rygning på 

maskinhus kr. 46.950. 

Mårslet: drift kr. 3.245.600. Lokalfinansieret præst kr. 175.000. Anlæg: flytning af teknikrum  

kr. 318.083. 

Beder: drift kr. 2.790.320. Anlæg: Køkken i sognegård kr. 375.000 

Malling: drift kr. 3.015.320. Ekstra drifts ligning til kirkekultur medarbejder sm Beder kr. 200.000 

Anlæg: Tidligere graverbygning kr. 100.000. 

Tiset: drift kr. 1.724.730 

Astrup-Tulstrup-Hvilsted: drift kr. 2.753.710. Anlæg: Astrup indv. kirkekalkning kr. 150.000. 

 



 

Omprioriteringspulje: kr. 3.362.992 

Prioritering efter undersøgelse og vurdering af renoverings behov af følgende bygningsprojekter:  

Viby præstebolig, formodning om skimmelsvamp. 

Kolt kirkegårdssag. 

Kolt kirketag 

Kolt kirkegulv fugning (kr. 132.562). 

Viby kirkerenovering. 1. mill dyrere efter licitation. 

Mårslet kirkegårdsdige (kr. 975.000) 

Holme nedrivning af kapel  

Tiset kirke tag. 

 

Provstiudvalgskassen: 

Samarbejdspuljer: kr. 3.613.400. (Regnskabskontor, Skole-kirke, Folkekirkesamvirket, 

Personalekonsulent, Kommunikationsmedarb., Dansk kirke i udlandet, Ekstr. præsteløn).  

Låneindfrielse: kr. 2.000.000. Holme sognegård. kr. 143.709 rest fra gældindfrielse 2018. 

Puk og stiftsbidrag: kr. 1.572.000 

Reservepuljen 5% midlerne: 2.000.000 

 

3. Evaluering af budgetsamråd med henblik på det indledende budgetsamråd forår 2019. 

   - Budgetudvalg 4 Aarhusprovstier.  

Drøftelse af budgetudvalgets fordelings politik og struktur. Forslag om rotations ordning som pkt. 

på budgetudvalgsmødet. 

    

- Budgetstyringsmodel 2020. 

Drøftelse af hvornår provstiudvalget mener, at den rette fordeling af midlerne er nået i henhold til 

analysemodellens resultater.  

 

 



 

Punkter til budgetsamrådet 2019. 

Dagsorden: 

- provstiets likviditet 

- Præsentation af kommunikationsmedarbejder Brian Ørnbøl fælles med Aarhus Dom-, Aarhus  

   Nordre- og Aarhus Søndre provsti. 

- præsentation af ny personale konsulent fælles med Aarhus Nordre- og Aarhus Søndre provsti. 

- samarbejde om plan af bygningsstyring. 

- Brandsoft opsigelse af fælles abonnement. 

 

Drøftelse af Folkekirkens Familiestøtte: 

Provstiudvalget mener, at der skal være en sammentænkning af det diakonale arbejde som også 

Folkekirkesamvirke tilbyder og som indgår i de øvrige diakoniprojekter mellem kommune og kirke. 

Der efterlyses en fælles strategi for de fælles diakonale tiltag, og en plan for hvordan 
menighedsrådene skal være aktør i disse samarbejder. 
 

4. Beder kirkegårdsvedtægt. Tillæg revideret august 2018. 

     Ændringen gælder mindestenene i afdeling E. 

     Godkendt. 

 

Orientering: 

5. Reformations året. Overskud tilbagebetales til provstierne.  

     Beløbet reserveret til biskoppens portræt. 

     Taget til efterretning og godkendt. 

 

6. Evt. 

  Intet. 

 


