
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 3. december 2019 - d. 03-12-2019 kl. 15:00 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

a. Godkendelse af referat af møde den 29. oktober
2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 29.
oktober 2019 (2019 - 28656)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 29. oktober 2019 - referat - 05-
11-2019 102258

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt. Provstiudvalget ønsker bedre disciplin i
forhold til indsendelse af punkter og bilag til
dagsorden, så de modtages og udsendes til
provstiudvalget betids nok til, at provstiudvalget har
tilstrækkelig tid til at forberede sig til mødet.

2 - Orientering

a. Drop-In Dåb den 8. november
b. Møde i bestyrelsen bag personalekonsulent den
13. november
c. Møde med kommunen om Viby Præstebolig den
20. november
d. Opsamling på formandsmøde den 21. november
e. Møde med kommunikationsmedarbejdere den 27.
november
f. Møde i fordelingsudvalget den 27. november
g. Ansættelse af medarbejder til folkekirkens sociale
arbejde i Århus (Helga)
h. Provstiudvalgsmode på Diakonhøjskolen den 28.
november
i. Ansættelse af ny koordinator for Folkekirkens
Familiestøtte
k. Evaluering af konference for provstiudvalg den 9.
november

Sager:

a. Provsten orienterede om Drop-in Dåb den 8.
november 2019, hvor der blev døbt 12 personer.
Dermed er der ved de to Drop-in Dåb i 2019 blevet
døbt i alt 40 personer. Formen giver en afslappet og
uformel måde at blive døbt på uden, at højtiden
forsvinder. Af samme grund vil man prøve at
medtage Drop-in Bryllup i 2020. Fremover afholdes
Drop-in Dåb på skift i de fire Århus-provstier
kvartalsvist, hvor det bliver 4. kvartal i Århus Søndre
Provsti. Fredenskirken er meget velegnet til formålet.
 
b. Personalekonsulenten og provsten orienterede
om personalekonsulentens virke. Det første år har
været præget af mange ansættelser, især mange
nyoprettede stillinger, hvilket er med til at give
udvikling frem for afvikling, hvis det er afskedigelser
pga. besparelser og omstruktureringer. Et godt
eksempel er Mårslet, hvor man efter en 8 måneder
lang proces med medarbejdersamtaler og
ansættelser, er ved at være på plads med sit
personalebehov - og ikke mindst har udviklings- og



Økonomi - Fordelingsudvalget - Møde den 27.
november 2019 (2018 - 37841)
Byggesag - Viby Præstebolig - Opførelse af ny bolig
(2018 - 13330)
Konference - Provstiudvalgskonference den 9.
november 2019 - Messe C, Fredericia (2019 - 29158)

Bilag:
Oversigt særlige anlægsbevillinger 2014-2020,
Fordeling af restpuljer mellem provstierne 2012-
2020, 2c. Fremtidens præstebolig - Viby, Evaluering
af provstiudvalgskonference

køreplaner for hele personalet.
 
Udover ansættelser er kirkegårdsudvikling i fokus.
Der er nu udtaget 4 ansøgere til samtaler om
stillingen som kirkegårdsleder med særlige opgaver i
forhold til udvikling af Århus Søndre
Provstis kirkegårde. I Århus Nordre er man gået i
gang med opmåling og genberegning af
personalebehovet på kirkegårdene, der har fulgt et
klassisk mønster: timeniveauet har ikke ændret de
seneste 10-15 år samtidig med, at opgaver er blevet
færre.
 
c. Lars Thruesen, Hans Christian Feindor og provsten
har afholdt møde med kommunens forvaltning om
præsteboligen på Kirkestien 1 efter, at kommunen
har afslået Viby Menighedsråds ansøgning om
nedrivning. Det var et fornuftigt møde, hvor
forvaltningen udviste stor forståelse for sagen,
herunder såvel den økonomiske ekstrabelastning
ved at skulle renovere det skimmelramte hus som
behovet for at opføre en ny, energivenlig og mere
vedligeholdelsesvenlig bolig, der skal være med til at
til tiltrække de bedst kvalificerede præster fremover
i en situation, hvor der er mangel på præster.
 
Der er ligeledes en øjeblikkelig udfordring i, at
sognepræst Ingelise Barnkob har indvilget i at flytte
ind på Kirkestien 1, idet kommunens afslag
forlænger den periode, hvor hun skal blive på
Møgelmosevej 16, der ved flere syn er blevet
erklæret for uegnet som præstebolig.
 
Sagen er sat på møde i Teknisk Udvalg i december
2019, og man arbejder samtidig på at få foretræde
for udvalget i januar 2020.
 
Ansøgningen om udvidelsen af Viby Sognegård var
også blevet afslået, fordi den ligger på samme
matrikel. Efter mødet er dette afslag dog
blevet omstødt, menighedsrådet har fået
byggetilladelse, så byggeriet kan gå i gang, når
menighedsrådet er klar til det.
 
d. Provstiudvalgets medlemmer er enige om, at
formandsmødet den 21. november foregik i en god
stemning, og at formandsmødet generelt er en god
måde at få drøftet vigtige emner med
menighedsrådet. Dog bør lokalevalget genovervejes.
 
e. Menighedsrådene fik mulighed for at møde den
nyansatte digitale kommunikationsrådgiver,
Elisabeth Kjærgaard Vigh, der sammen med Brian



Ørnbøl fik drøftet kommunikation på mødet og fik
synliggjort, at sognene i Århus Søndre Provsti både
er lokale enheder og at man samtidig indgår i den
større sammenhæng, der er Århus som sådan. Og at
det er vigtigt at have fokus på de gode historier både
lokalt og i det større perspektiv. Konkret blev
menighedsråd og præster opfordret til at deltage i
fokusgrupper, der skal udvikle idéer i forbindelse
med større kampagner som f.eks.
konfirmandkampagne og menighedsrådsvalget i
2020. Hans Christian Feindor meldte sig til at deltage
i valggruppen.
 
f. Søren Gynther-Sørensen og provsten berettede om
møde i fordelingsudvalget den 27. november og
gennemgik to bilag fra mødet, der viser henholdsvis
fordeling af særlige anlægsprojekter 2014-20 og
restpulje til driftsmidler til de 4 provstier 2012-20.
Oversigterne viser, at Århus Søndre Provsti har været
særligt begunstiget af bevillinger fra restpuljerne,
mens de ekstra anlægsbevillinger fortrinsvist er gået
til store projekter i Århus Domprovsti og
Århus Nordre Provsti, hvor befollkningstilvæksten
har været størst og nye tiltag kræves i fremtiden.
 
g. Christina Daa Horshauge er blevet ansat som
udviklingskonsulent til Folkekirkens Sociale Arbejde i
Århus. Hun begynder den 1. januar 2020 og får
kontor i Århus Nordre Provstis lokaler i Vejlby
Sognegård. 
 
h. Stifterne har fået bevillinger til at udvide deres
rådgivning. Det er imidlertid uklart, hvilken type
rådgivning, der bliver tale om i et folkekirkeligt
landskab, hvor også provstierne og Landsforeningen
af Menighedsråd yder rådgivning. Provstiudvalget
besluttede at tage emnet op med de øvrige provstier
i Århus med henblik på at lave en fælles henvendelse
til Århus Stift. Helga Kolby Kristiansen udarbejder et
udkast til en skrivelse. Provsten bidrager til
skrivelsen, inden den rundsendes til de øvrige Århus-
provstier med henblik på behandling på det fælles
budgetudvalgsmøde den 14. januar 2020.
 
i. Århus Vestre Provsti finansierer en koordinator,
der står for familiestøttens opsøgende arbejde i
Århus. Den nuværende koordinator har sagt op,
og Århus Vestre Provsti har nu opslået en stilling,
hvori det hedder, at koordinatoren også skal virke i
Århus Søndre Provsti uden, at man har forhørt sig
om dette på forhånd eller orienteret om opsigelsen.
Århus Vestre Provsti mener, at der er behov for
endnu en stilling, som eventuelt kunne finansieres af



de tre øvrige Århus-provstier. Det er blevet oplyst, at
Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til 14 familier i
Århus.
 
Provstiudvalget drøftede Folkekirkens Familiestøtte,
som er én af flere kirkelige organisationer, der laver
socialt arbejde. Provstiudvalget har svært ved at se,
hvilken berettigelse netop Folkekirkens Familiestøtte
har til at blive finansieret af offentlige ligningsmidler
frem for f.eks. Kirkens Korshær, KFUMs sociale
arbejde eller andre organisationer. Forundringen
skærpes nu af, at de 4 provstier i Århus indgår i det
store samarbejde med Århus Kommune og øvrige
aktører i Folkekirkens Sociale Arbejde, hvilket der er
afsat midler til i 2020 og fremad. Dette budget er
750.000 kr., mens Folkekirkens Familiestøttes budget
er på 1.300.000 kr. Hvad er snitfladerne mellem de
to organisationer?
 
Provstiudvalget er fortsat åbne for, at Århus Vestre
Provstis koordinator kan operere i Århus Søndre
Provsti, da vi ikke kan sætte hegn om vore provstier,
men vi ønsker ikke at deltage i finansieringen af
organisationen, hverken af egne midler i Århus
Søndre Provsti eller af de fælles restpuljer i Århus.
 
k. Lars Thruesen, Hans Christian Feindor og Jette
Marie Bundgaard-Nielsen deltog i konferencen for
provstiudvalg i Fredericia. Der indsendes evaluering
til Landsforeningen af Menighedsråd.

3 - Malling Menighedsråd: ansøgning om overførsel
af anlægsbevilling

a. Ansøgning om overførsel af anlægsbevilling på
100.000 kr. fra materielgård til hhv. kloakering
(50.000 kr.) og startomkostninger til indvendig
kalkning m.v. af Malling Kirke (50.000 kr.).
b. Orientering om kirkekassens likvider, inkl. dato for
tilbagebetaling af likviditetslån. Lånet er
tilbagebetalt pr. 25. november 2019.

Sager:
Lånesag - Malling Menighedsråd - Likviditetslån af
5%-midler (2018 - 41642)

Bilag:
Til Aarhus søndre provstiudvalg

a. Menighedsrådet kan søge 5%-midler til udgifter til
kloakering, når arbejdet er udført, hvis udgiften har
været uforudset, og kirkekassen i øvrigt ikke selv kan
dække udgiften.
 
Der kan være fornuft i at få lavet et ordentligt
skitseforslag i forbindelse med indvendig kalkning og
øvrig istandsættelse af kirken, da det skal danne
grundlag for styring af projekt, ikke mindst
økonomisk. Såfremt kirkekassens frie midler ikke kan
dække udgiften til udarbejdelse af skitseprojektet,
kan menighedsrådet søge om midler til det i
provstiets anlægspulje, dvs. de midler, der var afsat
til materielgård.
 
Der henvises til provstiudvalgets behandling i punkt
20.
 
b. Taget til efterretning.

4 - Kolt Parkkirkegård: Ansøgning om dækning af
udgifter

Skønserklæringen indeholder ingen konklusion, da
den er lavet ud fra skønstemaer med spørgsmål og



Ansøgning om 127.958,75 kr. af 5%-midlerne til
dækning af omkostninger til advokat og
til Voldgiftsnævnet i forbindelse med
skønserklæring 

Sager:
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)

Bilag:
Ansøgning om dækning af udgifter til kirkegårdssag
fra Kolt MR, Udgifter til sag, 203500 Kolt. Kolt Kirke -
Syn og Skønserklæring 1_A-9887

svar. Erklæringen indeholder dog en klar kritik af det
udførte arbejde i forbindelse med anlæg af
kirkegården.
 
Provstiudvalget foreslår menighedsrådet et møde
med advokat hurtigst muligt, hvor
provstiudvalgsformanden og provsten kan deltage.
 
Ansøgning om dækning af udgifterne på 127.958,75
kr. blev godkendt af 5%-midlerne.

5 - Viby Kirke: Byggeregnskab for renovering

Behandling af byggeregnskab for renovering af Viby
Kirke
 
Menighedsrådets byggeregnskab:
Indtægter: 4.478.910 kr.
Udgifter: 4.708.734,20 kr.
Resultat: -229.824,20 kr.
 
Overskridelse finansieres af kirkekassens frie midler.

Sager:
Byggesag - Viby Kirke - Aarhus Søndre Provsti -
Indvendig istandsættelse og nyt varmeanlæg (2018 -
7583)

Bilag:
Viby Kirke, afsluttet byggeri, Brev - PU ansøgning fra
Viby, Viby af 20.11. regnskab renovering, Endeligt
byggeregnskab, nov 2019

Hans Christian Feindor redegjorde for sagens
udvikling, herunder udfordringerne ved at styre et
stort byggeprojekt gennem budgetoverskridelser,
besparelser og ekstrabevillinger fra provstiets
anlægspulje og Salling-Fonden.
 
Byggeregnskabet blev godkendt.
 
Hans Christian Feindor, Lars Thruesen og Mogens
Mogensen udarbejder en skabelon til udarbejdelse
af byggeregnskab, der gerne skulle kunne
understøtte menighedsrådene bedst muligt i den
økonomiske styring af et projekt. Når skabelonen er
udarbejdet, fremsendes det til menighedsrådene
som del af det samlede vejledningsmateriale i
forbindelse med byggesager. Den første afprøvning
af budgetskemaet bliver byggesagen i Kolt, hvor
kirken skal kalkes indvendigt og have nyt tag.

6 - Tranbjerg Sogn: Synsprotokol 2019

Synsrapport for Tranbjerg Kirke, Kirkegård og
Sognegård 

Sager:
Syn - Tranbjerg Sogn - 2019 (2018 - 18898)

Bilag:
Syn af kirken 2019, Syn af Sognegården 2019

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning 



7 - Mårslet Sogn: Synsprotokol 2019

Synsrapport for Mårslet Kirke, Kirkegård og
Sognegård samt præstebolig
 

Sager:
Syn - Mårslet Sogn - 2019 (2018 - 24209)

Bilag:
Mårslet Kirke - Synsprotokol 2019

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Provstiudvalget behandler ikke ønsker i en
synsprotokol.
 
Der er bevilget anlægsmidler til p-plads ved
sognegården.

8 - Holme Sogn: Synsrapport 2019

Synsrapporter for Holme Kirke, Kirkegård og
Sognegård samt præsteboliger og Lyseng Kirke
 

Sager:
Syn - Holme Sogn - 2019 (2018 - 37748)

Bilag:
Holme Kirke og Kirkegård, Holme Præstebolig,
Hjulbjergvej 177, Holme Præstebolig, Holme Byvej
24, Holme Sognegård, Lyseng Kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Vedr. Holme Byvej 24 udføres ældre mangler ikke,
idet der vil være stillingsskifte inden for de næste to
år. Indtil da udbedres kun nødvendige mangler.

9 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Stiftets
godkendelse af regnskab 2018

Århus Stift har godkendt regnskab 2018 for Århus
Søndre Provstiudvalgskasse 

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

Bilag:
Stiftets godkendelse af regnskab 2018

Provstiudvalget tager stiftsøvrighedens
bemærkninger til Århus Søndre Provstiudvalgskasses
revisionsprotokollat til efterretning.
 
Provstiudvalget besluttede, at Søren Gynther-
Sørensen fremover også kontrollerer bilag på alle
betalinger over 20.000 kr.
 
Provstiudvalget har tillid til den nuværende
betalingsprocedure, hvor provsten attesterer alle
bilag, inden de betales og bogføres af
provstisekretæren. Ved udgangen af hvert kvartal
udfører Søren Gynther-Sørensen en intern kontrol af
regnskabsføringen, inden kvartalsrapporten
forelægges på provstiudvalgsmøde.
 
Provstiudvalget lægger stor vægt på, at
provstikontorets daglige drift, herunder rettidig
betaling af regninger, kan forløbe så effektivt og
gnidningsfrit som muligt. Dette harmonerer ikke med
den ekstra administrative arbejdsgang og
tidsmæssige forsinkelse i betalingernes
gennemførelse, der vil være resultatet af, at enten
provsten eller provstiudvalgets formand skal
godkende betalinger i provstiets netbank.



10 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Orientering
om bilagskontrol

Orientering om bilagsgennemgang den 7. november
2019.

Søren Gynther-Sørensen har udført kontrol af bilag
og bogføring den 7. november 2019 og har ikke
fundet forhold, der giver anledning til
bemærkninger.

11 - Kirkekassernes kvartalsrapporter

Beslutning om procedure for behandling af
kirkekassernes kvartalsrapporter. 

Provstiudvalget besluttede, at provstisekretæren
løbende gennemgår afleverede kvartalsrapporter
administrativt. Hvis han finder forhold, der giver
anledning til spørgsmål, tages de op med provsten
for at afgøre, om der skal rettes henvendelse til
menighedsrådet for at få opklaret spørgsmålene.
Findes der forhold, som skønnes at påkræve
behandling af provstiudvalget, behandles
kvartalsrapporten på et provstiudvalgsmøde. 

12 - Kirkekassernes budgetter for 2020

Orientering om overholdelse af menighedsrådenes
budgetter for 2020.

Provstisekretæren har gennemgået afleverede
budgetter, og der er ikke fundet afvigelser
fra provstiets rammeudmeldinger. 6 af 13
menighedsråd har ikke udfyldt målsætninger.

13 - Budget- og regnskabsprocedure 2020

Oversigt over budget- og regnskabsprocedure 2020 

Sager:
Budget 2021 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2019 - 36796)

Bilag:
Budget- og regnskabsprocedure

Godkendt. Udsendes til menighedsrådene.

14 - Plan for provstiudvalgsmøder og provstesyn
2020

 

Sager:
Møde - Aarhus Søndre Provstiudvalg - Mødeplan
2020 (2018 - 16799)

Bilag:
Provstiudvalgsmøder 2020

Provstiudvalget vedtog følgende mødeplan for 2020:
 
1. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 4. februar, kl. 9-
12
2. provstiudvalgsmøde: Onsdag den 18. marts, kl. 9-
12
3. provstiudvalgsmøde: Onsdag den 15. april, kl. 9-13
Indledende budgetsamråd: Torsdag den 5. maj, 19-
22
4. provstiudvalgsmøde: Torsdag den 4. juni, kl. 15-18
5. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 18. august, kl. 9-
12
Afsluttende budgetsamråd: Onsdag den 2.
september, kl. 19-22
6. provstiudvalgsmøde: Onsdag den 9. september, kl.
9-11
7. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 27. oktober, kl.



9-12
Formandsmøde: Onsdag den 18. november, kl. 17-
19.30
8. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 8. december, kl.
15-18
 
Provstesyn:
Viby: Tirsdag 12. maj (kun kirkegårdssyn)
Skåde: Tirsdag den 19. maj
Holme: Tirsdag den 26. maj
Mårslet: Torsdag den 28. maj
Fredens: Onsdag den 3. juni
 
Mødeplan og oversigt over provstesyn udsendes til
menighedsrådene.
 
I 2020 sættes mødeplanen på til behandling på
provstiudvalgsmøde den 9. september. 

15 - Program for provstiudvalgets sommerudflugt
2020

Forslag til program for sommerudflugt for
provstiudvalget 

Sager:
Studietur 2020 - Aarhus Søndre Provstiudvalg (2018 -
5761)

Bilag:
Sommerudflugt PU 2020

Provstiudvalget godkendte forslaget til
sommerudflugt. Dog flyttes udflugten til onsdag den
19. august 2020. Programmet tilrettes på enkelte
punkter.

16 - Evt.

 

Hans Christian Feindor orienterede om udvidelse af
Viby Sognegård. Menighedsrådet har modtaget
rådgivningsaftale fra arkitektfirmaet, der har
opskrevet sit honorar med 50.000 kr., så projektets
samlede budget nu lyder på 1.825.000 kr.
Forklaringen er, at arkitekten har udført ekstra
ydelser. Menighedsrådet beder om en
udspecificeret forklaring, inden punktet tages op på
provstiudvalgsmøde den 4. februar 2020.

17 - Kolt Menighedsråd: Orientering om valg af ny
næstformand

Kolt Menighedsråd har valgt Hanne Christensen som
ny næstformand. Menighedsrådets øvrige poster
blev besat ved genvalg.

Sager:
Konstituering - Kolt Menighedsråd - 2019 (2019 -
28961)

Taget til efterretning. 



Bilag:
Valg

18 - Fredenskirken: Licitationsresultat for
ombygning og istandsættelse af sognegård og tårn

Resultat af licitation samt budget for istandsættelse
og ombygning af Fredenskirkens sognegård og tårn. 

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:
VS Fredenskirken, byggeprojekt, MR-
Referat_19.11.19, Ref fra byggeudvalg, SIneo223 -
19102412050, SV Fredenskirken, byggeprojekt, Kort
Beskrivelse af ombygningen Fredenskirken, Total
budget -

Projektet for ombygning og udvidelse af
Fredenskirkens sognegård blev principgodkendt af
Århus Stiftsøvrighed i januar 2019. Udover nogle
tekniske betingelser skulle menighedsrådet som del
af den gængse procedure for byggesager indsende et
endeligt projekt til godkendelse.
 
Menighedsrådet har indsendt licitationsresultat til
provstiet samt en række tegninger og beregninger til
stiftet. Stiftet har sendt disse til udtalelse hos den
kgl. bygningsinspektør. Herefter er menighedsrådet
blevet bedt om at indsende en kort
projektbeskrivelse samt et budget.
 
Budgettet lyder på 3.955.000 kr., hvorfor det holder
sig inden for den økonomiske ramme på 4.400.000
kr., som provstiudvalget har godkendt.
 
Provstiudvalget arbejder på en skabelon til
udarbejdelse af byggeregnskab, der gerne skulle
kunne understøtte menighedsrådene bedst muligt i
den økonomiske styring af et projekt. Når
skabelonen er udarbejdet, fremsendes det til
menighedsrådet.

19 - Århus Provstiudvalgskasse: Varsling af stigning i
negativ rentesats

Pr. 1. januar 2020 stiger rentesatsen for indestående
til -0,75 %. Samtidig ændres beløbsgrænsen for,
hvornår der betales negativ rente, til 200.000 kr. 

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
- Bilag, 4. kvartal (2019 - 30930)

Bilag:
Message

Taget til efterretning. 

20 - Malling Kirke: Møde om indvendig
istandsættelse den 27. november 2019

Opsummering af møde den 27. november
mellem menighedsrådet og Klaus Kaack om
menighedsrådets ønsker til istandsættelse. 

Sager:

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om et
indledende møde om projektet med særlig henblik
på at passe det ind i provstiets samlede økonomiske
prioritering samt ikke mindst at afstemme
forventningerne til projektets omfang. Ved
provstesynet i 2018 var der enighed om, at det var
oplagt at male bænke og få fuget kirkegulvet, når
man alligevel skulle have kalket kirken indvendigt.



Byggesag - Malling Kirke - Indvendig istandsættelse
(2019 - 36388)

Bilag:
Fwd Møde den 27. november kl. 12.30 i Malling kirke
og Sognegård, Renoveringsforslag,
20191127_131445, 20191127_131534,
20191127_132153

Efter menighedsrådets møde med provstiets
bygningskonsulent den 27. november er der blevet
ønsket nye og økonomisk meget krævende opgaver
såsom nyt orgel, pulpitur, åbning af døren i tårnets
vestside, etablering af gulvvarme samt udskiftning af
bænke til løse stole.
 
Når mødet har været afholdt, kan menighedsrådet få
udarbejdet et skitseprojekt for de arbejder, der
bliver aftalt på mødet.
 
Der medsendes vejledning i sagsgangen i forbindelse
med byggeprojekt.
 
Provstiudvalget arbejder på en skabelon til
udarbejdelse af byggeregnskab, der gerne skulle
kunne understøtte menighedsrådene bedst muligt i
den økonomiske styring af et projekt. Når
skabelonen er udarbejdet, fremsendes det til
menighedsrådet som del af det samlede
vejledningsmateriale.
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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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