
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. september 2019 - d. 11-09-2019 kl. 09:00 til 11:00

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

Personalekonsulent, Pernille Fischer Weldingh, deltog i punkt 5 og punkt 8.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra 20. august 2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 20.
august 2019 (2019 - 21150)

Bilag:
Referat, rettet

a. Referat godkendt og underskrevet
b. Dagsorden godkendt

2 - Orientering

 

Provstiudvalget drøftede det fælles
budgetudvalgsmøde i Århus-provstierne den 4.
september 2019, især mødepunkterne om
budgetmodeller og det sociale arbejde i
Århus. Provstiudvalget afventer referat af mødet.

3 - Budget 2020: Godkendelse af den samlede
økonomi for Aarhus Søndre Provsti

Godkendelse af den endelige fordeling af den
økonomiske ramme på 64.976.000 kr. i 2020 i Aarhus
Søndre Provsti

Sager:
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)

Bilag:
Til kommunen med fordeling af ligning 2020 med
sognekoder, Til Esben Andersen med ligningsoversigt
for Aarhus Søndre Provsti

Den samlede økonomiske ramme for budget 2020,
der blev fremlagt på budgetsamrådet den 3.
september 2019, blev godkendt med følgende
bevillinger:
 
Kirkekasser:
 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
Drift: 2.753.710 kr. 
 
Beder Kirkekasse
Drift: 2.990.320 kr.
Anlæg: Maling af konfirmandstuer i Beder Sognegård
105.000 kr.
 
Fredens Kirkekasse 
Drift: 4.588.290 kr.



Anlæg: Renovering af gangarealer på Fredens
Kirkegård 334.212 kr.
 
Holme Kirkekasse
Drift: 4.942.430 kr.
 
Kolt Kirkekasse
Drift: 3.248.780 kr.
Anlæg: Nyt kirketag 2.500.000 kr. Minilæsser 251.809
kr. 
 
Malling Kirkekasse
Drift: 3.015.320 kr. 
 
Mårslet Kirkekasse
Drift: 3.245.600 kr.
Lokalfinansieret præst: 250.000 kr. 
Anlæg: Facaderenovering af graverhus 123.063
kr. Istandsættelse af p-plads ved sognehus 215.000
kr.
 
Ormslev Kirkekasse
Drift: 2.875.790 kr. 
Lokalfinansieret præst: 550.000 kr.
Anlæg: Omlægning af kirkegård 400.000 kr.
 
Ravnsbjerg Kirkekasse 
Drift: 3.545.950 kr.
Anlæg: Køkken i sognegård 250.000 kr. Renovering af
Karensmindevej 1.000.000 kr.
 
Skåde Kirkekasse
Drift: 5.027.660 kr.
Lokalfinansieret præst: 125.000 kr.
 
Tiset Kirkekasse
Drift: 1.724.730 kr.
 
Tranbjerg Kirkekasse
Drift: 4.099.650 kr.
Lokalfinansieret præst: 420.000 kr.
Anlæg: Ny materielgård 500.000 kr.
 
Viby Kirkekasse
Drift: 5.092.920 kr.
Anlæg: Tilbygning til sognegård 1.775.000 kr. Ny
præstebolig 1.825.000 kr.
 
Feriepengeforpligtelse: 1.000.000 kr.
 
Omprioriteringspulje: 831.458 kr.
 
Provstiudvalgskassen:



 
Provstikontorets drift: 1.410.000 kr.
Brandsoft-abonnementer: 300.000 kr.
Stiftsbidrag: 198.000 kr.
 
Fælles provstisamarbejde
Regnskabskontoret: 1.700.000 kr.
Udviklingspulje: 1.200.000 kr.
Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster:
200.000 kr.
 
Fælles samarbejde med Århus-provstierne
Skole-Kirke-Samarbejdet: 356.000 kr.
Kommunikation og kampagner: 350.000 kr.
Personalekonsulent: 350.000 kr. 
Undervisning af konfirmander med særlige behov:
250.000 kr.
Budgetreserven (5% midlerne): 2.000.000 kr.

4 - Evaluering af budgetsamrådet

Drøftelse af det afsluttende budgetsamråd 

Sager:
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)

Bilag:
Referat af det afslu ende budgetsamråd 03.09.19

Provstiudvalget havde en generelt positiv opfattelse
af budgetsamrådet, og man fandt, at der var en god
drøftelse af de frie midler.
 
Referat af budgetsamrådet er meget langt, men det
giver historik og de menighedsrådsmedlemmer, der
ikke deltog, har en mulighed for at få indblik i, hvad
der foregik på mødet. Det er ikke relevant at lave
beslutningsreferat, så længe budgetsamrådet ikke er
besluttende.
 
Hvad formen angår, virkede det godt at der var flere
stemmer i løbet af aftenen, så det ikke kun er
provsten, der fører ordet. Til det afsluttende
budgetsamrådet havde formanden, provsten og
Helga Kolby Kristiansen hver sine punkter, mens
Torben Lauridsen fra Landsforeningen af
Menighedsråd også havde et indlæg. På dette
budgetsamråd var der ingen orientering fra Århus
Stiftsråd, men provsten kontakter provstiets
repræsentant hvert år med henblik på orientering.
 
Provstiudvalget var enigt om, at det er en lang aften,
men også at det er svært at gøre den kortere pga.
orientering om de mange samarbejder, der kører
internt i provstiet og med de øvrige Århus-provstier. 

5 - Fælles ansættelse af medarbejder til
kirkegårdsudvikling

Principbeslutning om ansættelse af fælles
medarbejder til udvikling af kirkegårdene og
drøftelse af organiseringen af samarbejdet med
kirkegårdsbestyrelsen

Provstiudvalget har fået mandat fra
budgetsamrådet til at arbejde videre med
organisering af den kombinerede
kirkegårdslederstilling og arkitekt til
kirkegårdsudvikling.
 



Kirkegårdslederfunktionen i Fredens-Skåde-
Tranbjerg tænkes udvidet med særlige
funktioner, hvor provstiets menighedsråd via
udviklingspuljen laver et tilkøb af opgaver hos
kirkegårdsbestyrelsen. Der er forslag om at nedsætte
et udvalg til varetagelse af menighedsrådenes
og provstiets del af medarbejderen (ved siden af
kirkegårdsbestyrelsen).
 
Personalekonsulenten laver et udkast til et tillæg til
de eksisterende vedtægter for
kirkegårdslederstillingen med beskrivelse af særlige
funktioner, som behandles
på kirkegårdsbestyrelsens møde den 25. september
2019. Herefter sendes tillægget til behandling i
menighedsrådene i Fredens, Skåde og Tranbjerg, så
provstiudvalget kan nå at behandle det på møde i
december 2019. 
 
Provstiudvalget indstiller Hans Christian Feindor og
Mogens Mortensen til udvalget, da de øvrige
medlemmer af provstiudvalget - fraset
formanden - er valgte fra henholdsvis Fredens, Skåde
og Tranbjerg Menighedsråd.
 
Kirkeværge Eigil Jensen fra Ormslev
Menighedsråd anmodes om deltagelse i udvalget
som repræsentant for de små kirkegårde uden
kirkegårdsledere.

6 - Tranbjerg Kirkegård: projekt for ny materielgård

Ansøgning fra Tranbjerg Menighedsråd om
godkendelse af projektet for ny materielgård med et
budget på 570.593.75 kr., inkl. moms

Sager:
Byggesag - Tranbjerg Kirkegård - Aarhus Søndre
Provsti - Ny materielgård (2019 - 12728)

Bilag:
VS Ansøgning til førstkommende PU-møde, 2019, 16.
aug. - Endelig ansøgning til Provstiet, Anbefaling fra
Klaus K. Andersen, Forslag til budget (5), Tilbud
Winther & Trolle AS side 1 (1), Tilbud Winther &
Trolle AS side 2 (1), Tilbud Hornsyld
Entreprenørforretning AS (3), Tranbjerg_Kirke -
Materialegård - Sheet - AN-1-00 - SITUATIONSPLAN
(3), Tranbjerg_Kirke - Materialegård - Sheet - AN-1-
01 - MATERIALEPLADS (3)

Projektet er godkendt.
 
Der er bevilget anlægsmidler på budget 2020.
Anlægsbevillingen bliver udbetalt mod
dokumentation for udgifterne.
 
Lars Vestergaard Jacobsen deltog ikke i
beslutningen. 

7 - Ny dato for provstiudvalgets møde i oktober Provstiudvalgsmødet flyttes fra den 23. oktober 2019



Formanden er forhindret i at deltage i næste
provstiudvalgsmøde den 23. oktober 2019.
 
Forslag til alternative datoer: onsdag den
30. oktober eller tirsdag den 5. november.

til den 29. oktober 2019 kl. 10.

8 - Fra stiftskassereren med ajourføring af takster i
GIAS

Pristalsregulering af kirkegårdstaksterne med 0,4%
gældende for 2020.

Sager:
Takster - GIAS - 2020 (2019 - 27682)

Bilag:
Ajourføring af takster i GIAS

Provstiudvalget tager den årlige pristalsregulering på
0,4% til efterretning. 
 
Efter forespørgsel i en konkret sag valgte
provstiudvalget under dette punkt
at foretage en principiel stillingtagen til ikke-
medlemmers erhvervelse af gravpladser i
eksisterende gravsteder, der er erhvervet af
medlemmer.
 
Ikke-medlemmer skal betale for nedsættelse i
gravsteder, der er erhvervet af medlemmer, idet det
er afdødes forhold, der er gældende. Et medlem af
folkekirken kan erhverve et gravsted gratis,
da provstiet giver tilskud svarende til prisen, men
nedsætter medlemmet et ikke-medlem af
folkekirken i en gravplads, udløser det betaling for
erhvervelse af én gravplads. Ligeledes hvis man
nedsætter en urne med asken fra en afdød ikke-
folkekirkemedlem på et eksisterende gravsted, som
er erhvervet af et folkekirkemedlem, skal der betales
for erhvervelse af en urnegravplads. Der skal således
altid betales for en gravplads for et ikke-
folkekirkemedlem, uanset i hvilket gravsted eller
gravplads ikke-medlemmet nedsættes.
 
Dette følger af reglerne om omkostningsberegning
af taksterne på kirkegårdene, herunder også
erhvervelse af jorden i fredningstiden. Ingen
gravpladser er gratis. Provstiet følger blot lovens
mulighed for at give tilskud til
folkekirkemedlemmer for ”skal”-ydelser såsom
erhvervelse, nedsættelse og jordkastning. 

9 - Evt.
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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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