
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 4. februar 2020 - d. 04-02-2020 kl. 09:00 til 12:00

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 referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat af møde den 3. december
2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 3.
december 2019 (2019 - 33786)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet. Datoer
for provstesyn er blevet ændret efter referatet,
hvorfor datoerne tilrettes, og oversigten over
provstesyn sendes til provstiudvalget. Ligeledes
rettes datoen for provstiudvalgets sommerudflugt til
den 20. august.
b. Godkendt 

2 - Orientering

a. ERFA-møde med kirkeværger og
kirkegårdspersonale - med præsentation af
kirkegårdsleder MSO den 7. januar 2020
b. Møde i Fordelingsudvalget den 8. januar 2020
c. Møde i Budgetudvalget den 14. januar 2020
d. Notat til drøftelse vedr. tilbagemelding til stiftet
efter provstiudvalgsmode på Diakonhøjskolen den
28. november

Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Aarhus Provstier
- Møde den 14. januar 2020 (2020 - 1267)

Bilag:
Referat fælles Budgetudvalg 140120

a. Provsten orienterede om ERFA-mødet. Med
kirkegården som indsatsområde bliver det et vigtigt
netværk i de kommende år. Pernille Wittrup Laursen
havde først arbejdsdag den 3. februar.
 
b. og c. Folkekirkens Familiestøtte blev endnu
engang drøftet. Efter seneste fordelingsudvalgsmøde
og budgetudvalgsmøde er det nu præciseret, hvilke
provstier der bidrager til Folkekirkens Familiestøtte,
som opererer i hele Århus: Det er et centralt
indsatsområde i Århus Vestre, ligesom enkelte sogne
i domprovstiet også støtter økonomisk. Århus Søndre
Provsti ønsker ikke at støtte én organisation frem for
andre med så mange midler, i alt 1.400.000 kr.
 
d. Ministeroplægget om opgradering af stiftets
vejledning blev drøftet på budgetudvalgsmødet. Da
ministeroplægget ikke er i høring, blev
budgetudvalget enigt om at invitere til biskoppen og
stiftskontorchefen til næste budgetudvalgsmøde den
19. maj. Forinden formulerer hvert provsti hvert sit
syn på, hvor stiftets vejledning evt. kan opgraderes.



Provstiudvalget drøftede sit syn på stiftets
vejledningsfunktion og nåede frem til, at stiftet i
samarbejde med provstierne bedst understøtter
menighedsrådene på følgende måder:
 

1.   Det altafgørende behov for understøttelse er
på det faglige omkring jura, hvor
provstierne ikke har planer om at understøtte
menighedsrådene med ansættelser. I Århus
Søndre arbejder provstiet lige nu på at
understøtte menighedsrådene inden for:
Økonomi og regnskab, personale, kirkegårde,
bygninger og kommunikation.  Behovet om
understøttelse af det faglige omkring jura er
inden for alle felter. Ikke kun som
telefontjeneste men som understøttelse af
hele arbejdsprocessen, så det konkrete
problem følges til dørs.

Det kræver en mere procesorienteret
arbejdsform fra stiftets side.
Frem for rådgivning i regler kan
spørgsmålene vendes på hovedet: Vi har
denne udfordring, som vi gerne vil have løst.
Hvad skal der til for at det kan lade sig gøre?
Hjælp os helt konkret med at gøre det muligt:
F.eks. ved udformning af en vedtægt,
opstilling af en salgskontrakt, forslag til
tyveriforsikring og gravstedssikring.
 
Er det nødvendigt at rådføre sig med mere
specialiseret viden, så er det stiftets jurister,
der sørger for denne kontakt og følger op til
provsti og menighedsråd.
 

2.   Initiativret/-pligt: Det vil også være gavnlig,
hvis stiftet kom med initiativ til mulige fælles
løsninger inden for nogle
forvaltningsområder: Behovsanalyser,
forsikringer, skabeloner, vedtægter,
kontrakter for vejledning ude fra, køb, salg
mv.

3.   Stiftet kan også tage initiativ til
understøttelse af mere indholdsmæssige
indsatsområder, der skal koordineres med
provstier, f.eks. kommunikation omkring
større fælles indsatser ved
menighedsrådsvalg, klima og energiforbrug,
medlemstal, diakoni, dåbsprocent m.v.

3 - Indledende samtale om budget 2021

Indledende samtale om budget 2021.
 
Ligning 2020, inkl. lokalfinansierede præster:
48.496.150 kr.
Fremskrivning af ligning 1% = 484.962 kr.

Der findes endnu ikke konkrete tal for 2019, hvorfor
økonomidrøftelsen på møde blev principiel og
overordnet:

Forstadssognene har fået tilført midler de sidste 4 år,
mens bysognene har afgivet midler. Provstiets
analysemodel viser egentlig, at de fortsat skal have
tilført midler samtidig med, at de kan akkumulere
frie midler. Omvendt viser modellen også, at enkelte



 
Lønudgifter 2020, inkl. lokalfinansierede præster:
38.485.630 kr.
Fremskrivning af lønudgifter 0,5% = 192.428 kr.
Fremskrivning af lønudgifter 1% = 384.856 kr.
Fremskrivning af lønudgifter 2% = 769.713 kr.

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

Bilag:
Oversigt frie midler 2015-18, Provstiskyen,
sammenfatning 2015-18, Reguleringer driftsmidler
2015-2018

bysogne stadig skal afgive midler. Der er sammenlagt
blevet flyttet mange midler. Men alligevel høres der
fra enkelte menighedsråd, at man har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen.

Der kan derfor være grund til at evaluere
analysemodellens resultater, når menighedsrådene
har indberettet tallene for 2019. Hvad har de sogne,
der har fået tilført penge, fået ud af det? Mursten
eller aktiviteter? Og de sogne, der har afgivet, hvor
står de?

Det kan efter 3-4 års nul-fremskrivning også være
nødvendigt med en form for fremskrivning af enten
lønnen eller hele ligningen nu, hvor økonomien er
stabiliseret.

Med provstiskyen og provstiets analysemodel har
provstiudvalget en mulighed for at lave beregninger
på hvert enkelt kirkekasse i forhold til at regulere de
enkelte kirkekasser individuelt, mens en generel
fremskrivning for alle kasser vil hjælpe trængte
kirkekasser, men samtidig tilføre midler til kasser,
der ikke har brug for pengene.

Det er også et spørgsmål om, hvordan
ligningsmidlerne fordeles, om der skal ændres i
forholdet mellem driftsmidler i kasserne,
anlægsmidlerne og de fælles puljers størrelse. Skal
der f.eks. være flere midler til drift og mindre til
anlæg?

Provstiudvalget vil gerne føre flere penge ud i
kasserne til aktiviteter, men hvis de ikke bliver omsat
til mere kirkeligt liv og henfalder til frie midler, så er
der en tendens til, at de bliver brugt til anlæg.

Drøftelsen fortsættes på næste møde den 18. marts,
hvor der er mere konkrete tal til rådighed
fra menighedsrådenes indberetning i provstiskyen.

4 - Viby Præstebolig: Renovering af bolig

Drøftelse af foretræde for Teknisk Udvalg vedr. Viby
Præstebolig den 29. januar 2020

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig -
Renovering/Nyopførelse/Afhændelse (2018 - 13330)
Byggesag - Viby Præstebolig -
Renovering/Nyopførelse/Afhændelse (2018 - 13330)

Bilag:
Viby Præstebolig, forløb, 2009-19, Viby bolig -
Foretræde hos Teknik og miljø

Lars Thruesen, Hans Christian Feindor og Jette Marie
Bundgaard-Nielsen havde den 29. januar 2020
foretræde for Teknisk Udvalg og refererede fra
mødet, der bestod i en fremlæggelse, hvortil
udvalget stillede spørgsmål. Teknisk Udvalg var
forberedt, idet der på forhånd var afleveret et notat
med menighedsrådets og provstiudvalgets
synspunkter.
 
Byrådet har besluttet, at Viby Præstebolig ikke kan
nedrives, da huset er bevaringsværdig. Derfor er der
også vedligeholdelsespligt på huset. Men en
renovering vil koste 8-10 millioner pga.
skimmelsvamp, dårlig isolering og en faldefærdig 1.
sal. Den udgift kan provstiudvalget ikke forsvare,
hverken økonomisk eller energimæssigt. Forfalder
ejendommen, har kommunen pligt til at overtage
det. Kommunen er derfor blevet tilbudt at overtage



huset gratis. Forslaget behandles på byrådsmøde
den 5. februar 2020.
 
Såfremt byrådet vedtager at overtage huset, agter
Viby Menighedsråd hurtigst muligt at sælge
Møgelmosevej og købe en anden bolig til den
kirkebogsførende sognepræst. Menighedsrådet
tager kontakt til ejendomsmæglere i den forbindelse.

5 - Malling Kirke: Indvendig renovering

Drøftelse af møde afholdt den 14. januar 2020 med
vurdering af investeringsbehovet til Malling Kirke. På
grund af vækst i Malling Sogn indsendes
investeringsbehovet i Malling til majmødet i
budgetudvalget i Århus.
 
Bilag udleveres til mødet
 
 

Provsten refererede fra mødet i Malling
Kirke. Provstiudvalget fik udleveret et økonomisk
overslag, som menighedsrådet har fået
udarbejdet. Kirken skal klart kalkes
indvendigt, ligesom bænkene trænger til renovering
og maling. Derudover har menighedsrådet et ønske
om bl.a. flytning af orgel, nyt varmeanlæg
og belysning.
 
Malling er fra 2020 det helt store vækstsogn i Århus
Søndre Provsti. Derfor tages ønsket med til
forhandlinger i det fælles budgetudvalg, da en del af
renoveringen kan være en opgave, der skal løses i
fællesskab af alle 4 Århus-provstier, som man f.eks.
har set det med andre vækstområder i Århus.
 
Det blev aftalt på mødet i kirken, at Malling
Menighedsråd skal sende et realistisk budgetforslag
til provstiet, som skal behandles på
provstiudvalgsmøde senest den 15. april , inden det
medtages på budgetudvalgsmøde den 19. maj.

6 - Kolt Parkkirkegård: Ansøgning om 5%-midler

Drøftelse af møde med advokat den 15. januar 2020
 
Ansøgning om 15.625,00 kr. af 5%-midlerne
til dækning af udgifter i forbindelse med sag om Kolt
Parkkirkegård.

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

Bilag:
Kolt, ansøgning om 5%-midler til parkkirkegård

Ansøgning godkendt.
 
Menighedsrådet afventer svar fra modpartens
advokat. Der er en mulig risiko for, at sagen kan falde
for forældelsesfrist. På mødet med menighedsrådets
advokat blev han gjort bevidst om, at det ikke er i
menighedsrådets interesse at få udvidelsen af
kirkegården omlagt, idet der reelt ikke er brug for
udvidelsen. Det kan være muligt at gå ind i en
forhandling, hvor menighedsrådet tilkendes
økonomisk erstatning, som så kan bruges til at få
omlagt den gamle kirkegård til fremtidige behov. 

7 - Ormslev Kirkekasse: Ansøgning om 5%-midler

a. Ansøgning om 92.964,00 kr. af 5%-midlerne
til ikke-budgetsat præsteløn i 2020 
b. Ansøgning om 48.346,00 kr. af 5%-midlerne
til ikke-budgetsat præsteløn i 2019

a. og b. Ansøgningerne om i alt 141.310 kr. blev
imødekommet, idet præsters løn fastsættes centralt.
Ligning til Ormslevs præsteløn reguleres til budget
2021.
c. Ansøgning om midler til møblering blev også
godkendt. Møblerne er blevet skiftet i forbindelse



c. Ansøgning om 55.070,00 kr. af 5%-midlerne til
indkøb af møbler til præstekontor i 2019
 
I alt søges der om 196.380,00 kr.
 
Regnskabsføreren har oplyst, at man forventer et
underskud i kirkekassen på ca. 200.000 kr. i 2019.

Sager:
5%-midler - Fra Ormslev MR - Udgifter til præsteløn
(2020 - 3026)
5%-midler - Fra Ormslev MR - Udgifter til præsteløn
(2020 - 3026)

Bilag:
endnu en mail fra Ormslev, udgifter

med præsteskifte og efter provstens APV-syn.
 
Politikken er, at menighedsrådet skal redegøre for,
om man selv kan finansiere en del af udgiften. Dette
er ikke sket her.
 
Der udbetales der ikke pr. automatik fra provstiets
5%-midler.

8 - Holme Kirkegård: Fældning af granskoven bag
Holme Sognegård

Ansøgning om fældning af granskoven på Holme
Kirkegård 
 
(Anne Marie Møller fremsender notat fra møde på
kirkegården den 27. februar inden
provstiudvalgsmødet)

Sager:
Henvendelse - Holme Kirkegård - Fældning af
granskoven (2020 - 2790)
Henvendelse - Holme Kirkegård - Fældning af
granskoven (2020 - 2790)

Bilag:
ansøgningputræfældning, Holme Kirkegård

Provstiudvalget er ikke godkendende myndighed,
idet granskoven står uden for kirkegårdens område.
Provstiudvalget kan derfor kun anbefale fældning af
granskoven hurtigst muligt, da Mogens Mortensen
oplyste, at flere træer er rådne og derfor er i fare for
at vælte.
 
Men provstiudvalget anmoder - i overensstemmelse
med kirkegårdskonsulentens notat af møde på
stedet den 27. januar 2020 - samtidig om en plan for,
hvad der skal ske med området Ligeledes anbefales
det af æstetiske årsager at
afskærme materielgården.
 
Mogens Mortensen orienterede om, at fældningen
er næsten udgiftsneutral, da det fældede træ er
solgt. Udgiften afhænger af, hvor mange der er
rådne og dermed uden salgsværdi. Han oplyste også,
at der findes en lokalplan (byplanvedtægt), hvori det
stipuleres, at området er udlagt til opførelse
af sognegård og til udvidelse af kirkegården.
Byplanvedtægten indeholder ingen bestemmelser
om beplantning.
 
Med hensyn til Lyseng Kirkegård godkender
provstiudvalget, at der fældes 4-6 lindetræer. Også
her skal menighedsråd indsende plan for, hvad der
skal erstatte træerne. 

9 - Evt.

 

 

10 - Orientering: Provstirevisors erklæring om Af provstirevisorens mail fremgår det, at man har



udført kasseeftersyn

Provstirevisor har udført kasseeftersyn 

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provsti (2020 - 2795)

Bilag:
revision

udført kasseeftersyn i 2018. Denne meddelelse er
reelt irrelevant, idet det nødvendigvis må dreje sig
om kasseeftersyn i 2019.

11 - Orientering: Genudbud af den kgl.
bygningsinskektørordning betyder at stiftet ikke
kan behandle byggesager i perioden 1. januar- 1.
maj 2020

Genudbud af ordningen med kgl. bygningsinspektør
betyder, at stillingen først er besat den 1. maj, hvor
stiftet ikke kan ekspedere byggesager inden da.

Sager:
Henvendelse - Kirkeministeriet/Aarhus Stift -
Genudbud af kongelige bygningsinspektorater (2020
- 2800)

Bilag:
Aktdokument, Til stiftsøvrighederne - Information
om udbud af aftalerne om de kongelige
bygningsinspektører

Taget til efterretning. 
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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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