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Mødepunkt Referat

1 - Viby Præstebolig: køb af grund

Beslutning om godkendelse af køb af bolig på
Damtoften 9 i Viby til nedrivning – og senere
bygning af nyt hus afhængig af fremtiden for
Kirkestien 1.

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

Bilag:
Aktdokument

Efter en grundig drøftelse af de muligheder, der
indtil nu har været i spil, besluttede
provstiudvalget at understøtte Viby
Menighedsråd med køb af Damtoften 9 for ca.
2.500.000 kr.

Indenfor de eksisterende muligheder med
renovering af eksisterende præsteboliger,
nedrivning og bygning af nyt eller køb af en
anden eksisterende bolig, anses Damtoften 9 for
en attraktiv placering indenfor provstiets
økonomiske rammer.

Det vurderes at være urealistisk at finde en
anden grund tæt på Viby Kirke, og ifølge
præstegårdskonsulenten er der ikke den
nødvendige plads på Kirkestien 1 til endnu et
hus. Desuden har det vist sig meget vanskeligt at
finde et eksisterende hus, der er egnet til
formålet og samtidig ikke for
vedligeholdelsestungt. Bygning af nyt
energivenligt hus på en egnet grund vil efter
provstiudvalgets opfattelse være den bedste
løsning både i forhold til rekruttering af præster,
arbejdsmiljø, økonomi og det energimæssige
aspekt.
 
Der er i 2020 afsat 1.825.000 kr. til præstebolig,
og provstiudvalget indvilgede i at yde et lån af
anlægspuljen til den resterende finansiering, så
købet kan gennemføres hurtigst muligt. Lånet
kan betragtes som en forskudsbetaling af de
midler, som provstiudvalget er indstillet på at



reservere i provstiets anlægspulje i 2021.
 
Provstiudvalget imødeser en købsaftale
godkendt af Viby Menighedsråd indsendt til
underskrivelse samt forslag til nybygget hus
med anlæg af udearealer til en ramme på ca.
4.000.000 kr. til godkendelse i provstiet.
Forventningen er, at huset skal stå færdigt i
2021.
 
Vi forudsætter, at et salg af Møgelmosevej for
ca. 3.500.000 kr. indgår som led i finansieringen.
 
Med denne beslutning har provstiudvalget
samtidig taget stilling til, at vi ikke mener, at en
renovering af den eksisterende præstebolig på
Kirkestien 1 er en fremtidssikret løsning. Men
provstiudvalget skal samtidig understrege, at der
i samarbejde med kommunen skal findes en
endelig afklaring om fremtiden for Kirkestien 1,
inden byggeriet på Damtoften 9 kan
iværksættes, idet vi sammen med Viby
Menighedsråd er bevidste om den folkelige
legitimitet og bevågenhed omkring denne bolig.
 
Såfremt det ikke lykkes at købe Damtoften 9,
anbefaler provstiudvalget, at menighedsrådet
arbejder videre med køb af en alternativ
ejendom inden for samme prisklasse.

2 - Kolt Parkkirkegård

Orientering om status for Kolt Parkkirkegård 

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

Bilag:
Aktdokument, Sagsnr. (1001-1254) - Jeres 50074-001
Kolt Parkkirkegård - WAD Landskabsarkitekter A/S,
1001-1254 Møde 10.08.2010

Provsten og provstiudvalgsformanden orienterede
om sagen om Kolt Parkkirkegård. Menighedsrådets
advokat har siden syn- og skønmødet på kirkegården
ikke hørt fra modpartens advokat. Sagen er nu er
sendt til voldgiftsretten. Modparten har 4 uger til at
komme med sit modsvar.

3 - Budgetudvalgsmøde den 19. maj 2020

Orientering om drøftelser på fordelingsmøde den 5.
maj 2020 forud for budgetudvalgsmøde den 19. maj
2020. 

Der blev orienteret om fordelingsudvalgets
indstilling til budgetudvalget om brug af midler på
provstiets mellemregningskonto med Århus
Kommune i 2021. Der henstår 31.000.000 kr. på
mellemregningskontoen, og fordelingsudvalget



Sager:
Økonomi - Fordelingsudvalget - Møde den 5. maj
2020 (2020 - 14050)

Bilag:
Ref fra Fordelingsudv-2020-05-05

indstiller til budgetudvalget at afsætte 22.000.000 kr.
til følgende projekter i 2021:
 
Åby Sogn: Ungdomshus (3.000.000 kr)
Malling Kirke: Indvendig renovering (2.000.000 kr.)
Århus Ø: Køb af præstebolig (5.000.000 kr.)
Elev/Lisbjerg: Jordkøb og projektering af ny kirke
(12.000.000 kr.)

2020 - 14650 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 06-05-2020, 14:30



Søren Gynther-Sørensen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Mogens Mejer Mortensen

2020 - 14650 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 06-05-2020, 14:30


	Forside

