
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 30. januar 2019 - d. 30-01-2019 kl. 09:00 til 12:00

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

Pernille Weldingh deltog i mødet fra punkt 7. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 6. december 2018
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Bilag:
Aktdokument, Referat af provstiudvalgsmøde
06.12.18

a. Godkendt med følgende bemærkninger: Der er
fortsat uklarhed om menighedsrådets
bygningskyndiges deltagelse i provstesynet.
Referatet ændres til: "Menighedsrådet kan/skal
medbringe egen bygningskyndig". Ligeledes rettes
"Frederiksgården" til 
"Frederikskirkens Sognegård". I punkt 16 handler det
om forhandlingsudvalget, ikke budgetudvalget,
hvilket tilrettes.
b. Godkendt, idet det dog bemærkes under punkt 4,
at Helga ikke var medlem af bestyrelsen, men var
med i det udvalg, der har evalueret
Folkekirkesamvirke.

2 - Orientering

Provst:
 
a. Konference om præsteboliger den 20. marts 2019
på VIA i Viborg
b. Folkekirkens familiestøtte
c. Provstiets hjemmeside
d. Ansættelseskontrakt for Mathias Hede Madsen
e. Viby Torv
f. Møde på Viby Kirkegård og kirkegårde generelt 

Sager:
Konference - Præsteboliger - 20. marts 2019 (2019 -
3534)

Bilag:
190320 Præstegårds konference_small

a. Konference om præsteboliger. Provstiudvalget
melder tilbage med eventuel deltagelse inden 1.
marts, og provstisekretæren sørger for en
samlet tilmelding.
 
b. Provsten mindede om, at det var svært at finde
tilslutning på budgetsamrådet til Folkekirkens
Familiestøtte. Tiltaget er begyndt at operere i Århus
Søndre Provsti, idet der er lagt materiale ud på
folkeskolerne og afholdt møder med kommunen
sammen med provsten og to præster i
provstiet. Provstiudvalgets holdning er, at diakoni
skal opstå og udvikles nedefra, så trængende
modtagere får den ønskede hjælp. Derfor er det
vigtigt, at lokale menighedsråd og præster arbejder
med, hvis det skal have gang på jord.
 
c. Hjemmesiden tages ud af brug, da den er for
statisk. Samtidig findes kontaktoplysninger om
provstiet også på provsti.dk, hvor to ud af de tre
slags dokumenter, der skal være offentlige i forvejen
offentliggøres, nemlig provstiudvalgskassens



budgetter og regnskaber. Det er blevet muligt selv
at opdatere provstiets side på provsti.dk med andre
relevante oplysninger, hvorfor der også kan
lægges referater fra provstiudvalgets møder op,
ligesom billeder af medarbejdere overføres.
Dette overflødiggør hjemmesiden helt, som derfor
nedlægges. 
 
d. Provsten orienterede om indholdet i den indgåede
kontrakt med provstisekretær.
 
e. Århus' stadsarkitekt ønsker at samarbejde med
"Kirken i byen" om udviklingen af Viby Torv, så
kirken i højere grad bliver inddraget i byrummet.
Eventuelle midler til projektet skal findes i de fælles
puljer, der er mellem de fire Århus-provstier.
 
f. Provst, personalekonsulent og Lars Thruesen har
afholdt møde med menighedsråd og kirkegårdsleder
om Viby Kirkegård, fordi kirkegården har det højeste
udgiftsniveau af alle provstiets kirkegårde, hvilket
skyldes dels en historisk stor bemanding og dels et
krævende vedligeholdelsesniveau.
Personalekonsulenten har udarbejdet en procesplan
for kirkegården, som sættes i værk. Mødet var
startskuddet til et større fokus på provstiets
kirkegårde med henblik på udvikling,
sammenligninger og fælles vidensdeling. Dette
kræver dog, at tallene, der ligger bag modellens
resultater, er valide, sådan at der er tillid til brugen
af budgetstøttemodellen. For at opbygge denne tillid
indledes der en proces, hvor personalekonsulent og
provstiudvalget afholder dialogmøder med gravere
og kirkegårdsledere for at opnå enighed
om, hvordan kirkegårdsarealer beregnes og vægtes.
Et andet behov, som også søges dækket af denne
proces, er at kunne lave valide udregninger af det
fremtidig behov for gravpladser på kirkegårdene,
hvilket er et centralt element i de udviklingsplanen,
der udarbejdes for provstiets kirkegårde.
 
Provstiudvalget drøftede herefter en henvendelse
fra Århus Kommune vedrørende gratis begravelser
for folkekirkemedlemmer. Erhvervelsen af et
gravsted er gratis i Århus, så spørgsmålet er, om også
gravkastning og hækklipning skal gøres
omkostningsfrit for folkekirkens medlemmer.
Provstiudvalget mener, at konsekvensen af at gøre
disse ydelser gratis er at sætte kirkeskatten op,
da det naturligvis skal finansieres, men heri ligger
der en udfordring i at finde en prismæssig balance,
da mange udmeldinger af folkekirken sker af
økonomiske grunde. Der kan være god strategi i at



gøre begravelse gratis, men en eventuel beslutning
skal hvile på et oplyst grundlag. Provstiudvalget vil
derfor indstille til Århus-provstiernes takstudvalg,
at det skal udarbejde en økonomisk beregning af
konsekvensen ved at gøre det gratis.
Uanset er der dog en opgave i at få kommunikeret,
at selv om erhvervelse, gravkastning og hækklipning
gøres gratis, så vil der fortsat være en udgift
forbundet med et gravsted, hvis man indgår aftale
med kirkegården om vedligeholdelse. Denne udgift
gælder for såvel medlemmer som ikke-medlemmer.

3 - Provstiudvalgets bemærkninger til revisionen

Provsten er indkaldt til møde i stiftet med
provstirevisor BDO den 14. marts 2019
Provsten vil meget gerne modtage medlemmernes
bemærkninger på skrift, så vi kan gennemgå dem på
mødet.
 

Sager:
Regnskab 2018 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
- Kasseftersyn (2019 - 3684)
Regnskab 2018 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
- Årsafsluning og regnskabsaflæggelse (2019 - 3689)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Regnskabssyn

Der afholdes møde mellem stiftets provster og
provstirevisionen den 14. marts. Provstiudvalget
drøftede derfor, hvilke punkter der kunne tages med
til diskussion på mødet. Provstirevisionens arbejde
skal naturligvis vurderes på basis af det udbud, der
er indgået kontrakt efter, men provstiudvalget
konstaterede, at revisionens arbejde indtil videre har
skabt utryghed, fordi revisionsprotokollaterne i store
træk udgøres af generelle standardformuleringer,
hvori de reelle bemærkninger, der måtte være,
risikerer at blive utydelige. Det skaber også utryghed,
at menighedsrådene selv skal forestå en stor del af
arbejdet selv i forhold til at finde bilag og materiale i
forbindelse med revision og kasseeftersyn,
fordi man selv kan skønne om det efterspurgte
materiale er relevante at indsende. En konsekvens er
også, at opgaver og omkostninger skubbes ud til
sognene.

4 - Udvalg til videreførsel af det diakonale arbejde
efter Folkekirkesamvirke

Udnævnelse af medlem til det udvalg, der skal
videreføre det diakonale og sociale arbejde efter
Folkekirkesamvirkes nedlæggelse.
 
Helga Kolby Kristiansen var medlem af bestyrelsen
bag Folkekirkesamvirke.

Sager:
Samarbejder - Udvalg til diakonalt og socialt arbejde
- Aarhus (2019 - 3696)

Bilag:
Aktdokument, Referat af udvalgsmøde november
2018

Helga Kolby Kristiansen orienterede om udvalgets
arbejde. Der er enighed om, at centrale elementer i
Folkekirkesamvirkes arbejde såsom sorggrupperne
for børn og voksne skal videreføres, men det er
samtidig svært at se, hvordan arbejdet skal
organiseres fremover i spændet mellem det
diakonale græsrodsarbejde lokale og det
overordnede samarbejde med kommunen.
 
Der var enighed om, at Helga Kolby Kristiansen skulle
fortsætte som medlem af det udvalg, der skal
videreføre det sociale og diakonale arbejde efter
Folkekirkesamvirkes nedlæggelse.

5 - Fredens: Tilladelse til ombygning og renovering
af sognegård og tårngård

Provstiudvalget tilslutter sig det økonomiske
grundlag for ombygning og renovering af Fredens



Stiftets principgodkendelse af ombygning og
renovering.
 
Provenu fra salg af præstebolig: 4.400.000 kr.
 
Budget for tårngård:                    2.525.000 kr.
Budget for sognegård:                 2.085.000 kr.
Samlede
udgifter:                        4.610.000 kr.                                 
 
 

Sager:
Byggesag - Fredenskirkens Sognegård - Aarhus
Søndre Provsti - Ombygning/tilbygning (2018 -
40984)
Byggesag - Fredenskirkens Sognegård - Aarhus
Søndre Provsti - Ombygning/tilbygning (2018 -
40984)
Byggesag - Fredenskirkens Sognegård - Aarhus
Søndre Provsti - Ombygning/tilbygning (2018 -
40984)

Bilag:
Til MR Fredens sogn, PU Aarhus Søndre Provsti med
tilladelse til ombygningtilbygning af sognegård,
Fredenskirke, ombygning af sognegård, 04.01.2019,
Budget overslag - Tårngård, Budget overslag -
Sognegård, Beskrivelse - Ombygning Sogngård, PU.
ombygning

Sognegård, og det skal derfor tilstræbes, at projektet
kan gennemføres for de 4.400.000 kr., som udgør
provenuet fra salget af præsteboligen.
 
Menighedsrådet kan altså arbejde videre projektet
for at indarbejde de betingelser, der fremgår af
stiftets principgodkendelse. Når detailprojektet har
været sendt i udbud, indsendes det endelige projekt
til godkendelse. Skulle det med licitationen vise sig,
at projektets pris markant ændrer sig, tages
økonomien op til fornyet behandling.

6 - Viby Præstegård: Status for indvendig renovering

Status for indvendig renovering.
 
Prisoverslag, revideret 18. oktober 2018: 2.323.860
kr.
 

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig - Indvendig renovering
(2018 - 13330)
Byggesag - Viby Præstebolig - Indvendig renovering
(2018 - 13330)

Bilag:
Viby præstegård- tegning 0.1, Viby præstegård-
tegning 1.1, Aktdokument, Reviderede overslag
præstebolig

Hans Christian Feindor redegjorde for sagens
udvikling. Der er nu skabt mulighed for at sælge
præsteboligen på Møgelmosevej og nedlægge
den boligpligt, som er knyttet til den ene af
stillingerne. Det er aftalt, at den nuværende
kirkebogsførende sognepræst, Henrik Søgaard
Mikkelsen, giver afkald på at være kirkebogsførende
og flytter ud af sin bolig på Kirkestien 1. I stedet
bliver Ingelise Barnkob kirkebogsførende sognepræst
og flytter ind på Kirkestien 1, der bevares som
sognets præstebolig på grund af sin placering. Her
kan der indrettes to kontorer således, at der bliver
et kontor til hver af præsterne. Men det bør nøje
overvejes om denne løsning fremtidssikrer den
nødvendige adskillelse mellem det private og det
offentlige i en moderne præstebolig. Derfor er der
aftalt møde med den nye præstegårdskonsulent,
menighedsrådet, provsten og præsterne og deres
tillidsrepræsentant den 5. marts. Menighedsrådet
behandler sagen på et menighedsrådsmøde inden



dette møde.
 
Prisoverslaget i ansøgningen udgør 2.323.860 kr.,
men med den skitserede løsning for Kirkestien 1 vil
projektet kunne finansieres af salget af
præsteboligen på Møgelmosevej. Provstiudvalget
besluttede at opfordre menighedsrådet til også
at udarbejde et skitseprojekt for istandsættelse af
overetagen.

7 - Personalekonsulent

Tilbagemelding fra bestyrelsen vedrørende
indsatsområder og arbejdsområder for
personalekonsulenten samt om dilemmaer i
forholdet mellem helhedsperspektivet og det
enkelte menighedsråd. Se program for møde den 22.
januar 2019.

Bilag:
Bestyrelsen personalekons - dagsorden jan 19

Vedtægten, der er godkendt for
personalekonsulentstillingen, er både et samarbejde
mellem de to provstiudvalg og
mellem menighedsrådene, hvorfor Pernille Weldingh
skal arbejde i spændvidden mellem provstierne
og de enkelte menighedsråd og skal således være
med til balancere helheden i provstierne og
hensynet til de enkelte menighedsråds ønsker og
behov.
 
Personalekonsulent, Pernille Weldingh, deltog i
dette punkt og orienterede om hovedpunkterne fra
det første møde i bestyrelsen bag
personalekonsulenten, som blev afholdt den 22.
januar.
 
De fysiske rammer for hendes arbejde er i Holme
Sognegård, hvor hun råder over kontorplads tirsdag
til torsdag. Hun har også hjemmekontor tæt på
Århus Nordre Provsti.
 
Der er ikke lagt op til samarbejde med flere provstier
i øjeblikket, idet der er opgaver nok til en opstart i
begge provstier. Kirkegårdene bliver det første
indsatsområde, ligesom der også skal arbejdes mod
en ensartet lønudvikling og vikartakster.
Rådighedsbåndet for medarbejderne i landområde
er tredje indsatsområde for nuværende. ERFA-møder
for kontaktpersoner et fjerde, og der er aftalt
fyraftensmøde med kontaktpersonerne den 20.
februar 2019.
 
På mødet blev der også drøftet nye muligheder for
rekruttering, bl.a. blandt teologistuderende der kan
tilbydes en mulighed for at få et praktisk indblik i
folkekirken.
 
Til sidst gav personalekonsulenten en kort
gennemgang af hvilke sogne, hvori hun har haft
opgaver i den første måned af sin ansættelse.

8 - Evt. Intet.
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