
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 27. maj 2020 - d. 27-05-2020 kl. 09:00 til 13:30

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 fra provstiudvalgsmøde
den 4. februar
b. Godkendelse af referat fra ekstraordinært
provstiudvalgsmøde den 6. maj
c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 4.
februar 2020 (2020 - 2780)
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 6. maj
2020 (2020 - 14650)

Bilag:
Referat, Referat

a. Godkendt og underskrevet.
b. Godkendt og underskrevet.
c. Den planlagte orientering om provstesyn under
punkt 2 udsættes til næste møde den 4. juni, hvor
udviklingskonsulenten inviteres med. Ligeledes
udsættes punkterne 11-28 til mødet den 4. juni.

2 - Orientering

Provsten

Sager:
Byggesag - Viby Kirkegård - Omlægning (2019 -
22646)

Bilag:
Syn Viby kirkegård 2020

Udsat til næste møde den 4. juni 2020. 

3 - Budget 2021: driftsrammer

a) Vedtagelse af driftsrammer for kirkekasser og
Århus Søndre Provstiudvalgskasse
b) Oversigt over anlægsønsker og samlet
husholdningsbudget

Michael Thruesen startede med en gennemgang af
ændringer i Provstiskyen. Der arbejdes på at lave en
kiggeadgang til provstiudvalget.
Aktiviteter er blevet delt, så kerneydelser nu vægtes
50% og antal folkekirkemedlemmer vægtes 50%.
Dermed tager modellen nu også højde for øvrige



Sager:
Budget 2021 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2019 - 36796)
Feriepengeforpligtelse - Aarhus Søndre Provsti (2020
- 10458)

Bilag:
a. Husholdningsbudget 2021, maj, b. Drifts- og
anlægsønsker 2021, c. Driftsrammer 2021, d.
Reguleringer driftsmidler 2015-2020 og noter fra
budgetmøder, e. Regnskab 2019, frie midler og
resultat, f. Oversigt frie midler 2015-19, g.
Samarbejder i Århus, FERIEPENGEFORPLIGTELSE FOR
SØNDRE PROVSTI, analyse af driften, bilag til PU

aktiviteter under formål 3. Ligeledes er der lavet en
resultatsammenfatning samt bedre
sammenligningsværktøjer og overbliksstatistikker.
 
Provstiudvalget drøftede spørgsmål såsom
ensartethed i kontering, fordeling af lønkroner,
datadisciplin samt definitioner af kerneydelser og
arealopgørelser på kirkegårdene i forhold til
vedligeholdelsesgrad, inden man gik i gang med
analyse af de enkelte kirkekasser.
 
Ligeledes er provstiudvalget enigt om, at en flad
fremskrivning af alle kirkekasser med en bestemt
procentsats ikke giver mening, så længe
analysemodellen anvendes.
 
Provstiudvalget planlægger at tilbyde de
menighedsråd, der ikke er repræsenteret i
provstiudvalget, særskilte møder i oktober, hvor de
kan fremlægge deres synspunkter om økonomi og
budget, såfremt de måtte have behov for det.
 
 
Analyse
 
Viby Kirkekasse
Kirkekassen har afleveret 125.000 kr. i ligningsmidler
siden 2015 og har internt fordelt 150.000 kr. fra
kirkegård til aktiviteter. Ifølge modellen er Viby
samlet set en af de sogne, der har største forbrug.
Kirkegården er fortsat den dyreste i provstiet, selvom
der er en sket en forbedring i forhold til tidligere år.
Mht. aktiviteter ligger man tæt på et stabilt niveau
tæt på niveaulinjen, mens administrationen er den
næstdyreste i provstiet. Man har en lejeindtægt på
676.958 kr. med et afdrag på 286.045 kr.
 
Forskellen på tildelt ligning og anvendte midler viser,
at Viby er i gang med at omlægge sine udgifter
således, at der fortsat kan frigives flere midler til
omlægning af den store kirkegård. Viby er en af de
kirkegårde, der vil drage fordel af en niveaudeling af
fællesarealerne, i forhold til hvor ressourcekrævende
vedligehold er. 
 
Beslutning: Viby anmodes om at spare 200.000 kr.
op, som hensættes til omlægning af kirkegården.
Driftsramme i 2021: 5.092.920 kr.
 
 
Ravnsbjerg Kirkekasse
Ingen kirkegård. Konstant højt lønniveau, men
reduktion af øvrige omkostninger over de senere år.



Man ligger højt på aktiviteter pga. høj lønudgift.
Administration ligger under niveau, da
menighedsrådet har sparet på øvrige
udgifter. Regnskab for Personregistrering Syd
udlignes med de deltagende kasser.
Energioptimering bør slå igennem med besparelser.
 
Beslutning: Ingen regulering. Driftsramme i 2021:
3.545.950 kr.
 
 
Fredens Kirkekasse
Lønprocent er faldet fra 66% til 63%, mens der har
været en kraftig stigning i indtægt på inventar
til kirkebygning - hvilket skyldes flere store
donationer til indkøb af flygel. Kirkegårdens drift er
blevet billigere hen over de seneste år - bl.a.
pga. robotplæneklippere. Fredens har stadig et
markant højt niveau på aktiviteter, men det
er kirkegården, der udjævner
udgifterne. Lønudgifterne er steget, mens øvrige
omkostninger og indtægter falder. Administrationen
er forbedret pga. lønnedgang over de seneste år.
 
Fredens er det sogn, der har leveret flest midler til
fællesskabet, idet ligningen er 300.000 kr. under
2015-niveau, mens der i 2019 er genereret et stort
overskud. Dette skyldes tilbageholdenhed pga. den
forestående renovering af sognegården.
 
Beslutning: Der reguleres ikke på
ligningsbevillingen, men der anmodes om, at
menighedsrådet selv medvirker til finansieringen af
udskiftning af vinduer i præsteboligen, idet
provstesynet registrerede, at der ikke har været
anvendt de store midler på boligen i de senere år.
Driftsramme i 2021: 4.588.290 kr.
 

 
Skåde Kirkekasse
Har afgivet 100.000 kr. siden 2015. Højeste
lønprocent i provstiet på 72%. Har haft stabilt
stigende løn over perioden siden 2015. Halvdelen af
den samlede lønstigning ligger på kirkegården, der
samtidig har faldende øvrige omkostninger, hvilket
gør, at man ligger stabilt over forventet niveau. Dog
med en svag nedadgående tendens hen over årene.
Aktiviteter ligger præcis på niveau, mens
administration ligger 91.000 kr. over forventet
niveau. Det største og dyreste sogn i provstiet.
 
Beslutning: Overskud skal spares op til bidrag til
etablering af præstekontorer. Driftsramme i 2021:



5.152.660 kr.
 
 
Holme Kirkekasse
Lønprocent på 66%, som har været støt stigende
siden 2015 - fra 3.627.000 kr. til 4.156.000 kr., fordelt
med 250.000 kr. på kirkebygninger og 230.000 kr. på
kirkegården. Kirkegården ligger under niveau.
Ligeledes gør aktiviteter, hvor der ikke er megen
udover kerneydelserne. Dog er udgifterne steget lidt
pga. fordeling af kirketjenerløn til diakoni.
Administration ligger lige under stregen.
 
Pga. anlægsudgifter i 2019 har kirkekassen over
400.000 kr. i negative frie midler.
 
Beslutning: Modellen tilsiger tilførsel af midler,
men ligningsbeløbet reguleres ikke. Driftsramme i
2021: 4.942.430 kr.
 
 
Tranbjerg Kirkekasse
Modellens resultater er korrigeret med særlige
forhold: 418.000 kr. til kirkegårdsrenovering og
375.000 kr. til lokalfinansieret præsteløn.
Lokalfinansieret præsteløn er derfor ikke med i
modellen, da det vil slå uforholdsmæssigt ud på
udgifter til aktiviteter. Præstelønnen er dog med i de
samlede lønudgifter. Kirkegården ligger over niveau,
selv med udgifter til renovering. Aktiviteter -
korrigeret med præsteløn - ligger lidt under, hvilket
administration også gør, selvom der er stigende
lønudgifter og behov pga. stigning i tilflyttere og
medlemmer.
 
Tranbjerg har afleveret 150.000 kr. til fællesskabet,
hvilket må være årsagen til, at modellen anbefaler
en øget regulering, men samtidig lægges der frie
midler op gennem flere år pga. god styring.
Menighedsrådet bruger 500.000 kr. af sine frie
midler i 2020, og har budgetteret med et underskud
på 200.000 kr. i 2021.
 
Beslutning: Derfor tillægges kirkekassen 100.000 kr.
til drift samt 50.000 kr. til regulering af
lokalfinansieret præsteløn. Driftsramme i 2021:
4.669.650 kr.
 

 
Ormslev Kirkekasse
Kirkekassen har en generel og konstant stigning i
øvrige omkostninger og stigning i løn til
lokalfinansieret præst. Kirkegård og aktiviteter ligger



lige på niveau, mens administration ligger under
niveau.
 
Ormslevs ligning er steget med 475.000 kr. siden
2015, og dermed et af de steder, der har fået mest
tilført pga. sin vækst til forstadssogn.
 
Beslutning: Kirkekassen reguleres ikke i 2021, udover
stigning i løn til lokalfinansieret præst. Driftsramme i
2021: 3.518.654 kr.
 
 
Kolt Kirkekasse
Kirkegården er faldet i udgiftsniveau siden 2017 og
2018, men ligger dog stadig over linjen. Aktiviteter
ligger lige præcis på niveau. Dermed får man de
midler tildelt, der svarer til kerneydelser og øvrige
aktiviteter i sognet i forhold til befolkning.
Administration er meget billig. 
 
Kolt har fået flest midler af alle - 500.000 kr. i forhold
til 2015 - men kører alligevel lige til stregen hvert år.
Analysemæssigt er Kolt på linje med Tranbjerg, men
har modtaget midler, mens Tranbjerg har afgivet.
 
Beslutning: Der reguleres ikke i 2021. Driftsramme i
2021: 3.248.780 kr.
 
 
Mårslet Kirkekasse
Høj lønprocent med stigende lønniveau og er det
eneste sogn, der har argumenteret for, at man har
brug for flere midler til løn. Kirkegården og
aktiviteter er under det forventede niveau, mens
administration ligger på linjen.
 
Sammenlignet med Ormslev og Kolt, der også er
vokset fra landsogn til forstadssogn, har Mårslet ikke
fået de samme midler tilført - 275.000 kr. i forhold til
2015. Dette kan være årsagen til,
at modellen tilsiger, at sognet skal tilføres midler.
 
Beslutning: Driftsrammen reguleres med 50.000
kr. Driftsramme i 2021: 3.545.600 kr.
 
 
Beder Kirkekasse
Har fået tilført 175.000 kr. siden 2015. Kirkegården er
den billigste i provstiet gennem en halvering af
lønnen fra 2018. Aktiviteter ligger stabilt under
forventet - faldende behov og faldende medlemmer.
Administration ligger over niveau og er stigende med
en fordobling af lønnen efter at have ligget på



niveau. 
 
Modellen viser, at sognet skal have tilført midler,
men samtidig er der overskud på 229.000 kr. på
regnskab 2019 og frie midler på 334.000 kr., som dog
er øremærket til færdiggørelse af sognegården.
Beder sparer fremad udgifter til regnskabsfører, da
man nu er kommet med i regnskabskontoret.
 
Beslutning: Ingen regulering, udover at den 2-årige,
midlertidige bevilling på 200.000 kr. til fælles kirke-
kulturmedarbejder med Malling ophører.
Driftsramme i 2021: 2.790.320 kr.
 

 
Malling Kirkekasse
Kirkegårdssamarbejde med Beder, hvilket ses på det
lave udgiftsniveau. Der er kommet flere aktiviteter,
men ligger fortsat under forventet, mens
administrationen ligger lige på linjen efter væsentlig
reducering i både løn og øvrige udgifter.
 
Malling har fået tilført 400.000 kr. siden 2015.
 
Beslutning: Ingen regulering. Driftsramme i 2021:
3.015.320 kr.
 
 
Tiset Kirkekasse
Tiset Kirkegård ligger som forventet, men har også
fordoblet sine indtægter. Administration er
også stabil. Bruger færrest midler af alle sogne på
aktiviteter.
 
Beslutning: Ingen regulering. Driftsramme 2021:
1.724.730 kr.
 
 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
Generelt stigende lønniveau, hvilket primært ligger
på aktiviteter. Kirkegården ligger langt under
forventet niveau, mens administration er stabilt på
linjen.
 
Beslutning: Ingen regulering. Driftsramme i 2021:
2.753.710 kr.

4 - Holme Menighedsråd: anlægsønsker til budget
2021

Ansøgning om i alt 1.262.500 kr. til 3 projekter:
 
a. Renovering af køkken i sognegården:

a. Problemet med køkkenet er, at opvaskemaskinen
står forkert i forhold til arbejdsstilling, hvilket ikke
kan lade sig gøre, som det er indrettet i øjeblikket.
Menighedsrådet har undersøgt pris, men har ikke
indhentet tilbud.
 



250.000,00 kr.
 
b. Nyt tag på værkstedsbygning bag kapel- og
mandskabsbygningen på Holme Kirkegård incl.
solceller: 450.000,00 kr.
 
c. Oprettelse/flytning af ny materiale/oplagsplads på
Holme Kirkegård: 562.500,00 kr.
 
Der er beregnet halv moms på b. og c.
 

Sager:
Budget 2021 - Holme Kirkekasse - Foreløbig budget
(2020 - 10467)

Bilag:
Anlægsønsker fra Holme for 2021

b. Taget er fra midt i 1970'erne, ligesom bygningen i
sig selv. Man vil gerne have et tag, der matcher den
nye mandskabsbygning og kapel og endelig vil man
gerne have udbygget sit solcelleanlæg. Taget
besigtiges ved provstesyn den 28. maj 2020.
 
c. Med de nuværende forhold skal lastbiler køre
gennem kirkegården. Man vil derfor forsøge at få
lavet ny udkørsel til Holmetoften samt at flytte
materialegården ud mod Holmetoften.
 
Menighedsrådet anmodes om at hjemtage tilbud og
få udarbejdet projekter for de 2 prioriterede
arbejder: køkkenet og materialegård.
Menighedsrådet kan inddrage Klaus Kaack Andersen
og Pernille Wittrup Laursen.
 
Taget på værkstedsbygningen afventer endelig
beslutning, men kan evt. udskydes til 2022.

5 - Malling Menighedsråd: anlægsønske til budget
2021

Ansøgning om 1.822.500 kr. til istandsættelse af
Malling Kirke.
 
Hertil ønsker til budgetudvalget i Århus: 2.000.000
kr.

Sager:
Budget 2021 - Malling Kirkekasse - Foreløbig budget
(2020 - 10470)

Bilag:
2417_Malling kirke, forslag om invendig
istandsættelse_27.04.2020

Der bevilges 1.822.500 kr. fra Århus Søndre
Provstiudvalg, mens der er foreløbigt tilsagn
på 2.000.000 kr. fra Budgetudvalget i Århus.
Sidstnævnte er dog under forudsætning af, at
tilgodehavende hos kommunen forbliver på det
beregnede niveau. Prisoverslag er budgetteret ud
fra, at arbejderne laves samlet.

6 - Mårslet Menighedsråd: anlægsønske til budget
2021

Ansøgning om 975.000 kr. til renovering af diget ved
Mårslet Kirke 

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Aarhus Søndre Provsti
- Renovering af syd-diger (2018 - 26094)
Budget 2021 - Mårslet Kirkekasse - Foreløbig budget
(2020 - 10471)
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Aarhus Søndre Provsti
- Renovering af syd-diger (2018 - 26094)

Bilag:

Godkendt.



Referat, Mårslet Menighedsråd - Anlægsønsker
2021, 2020.03.29 ÅSP-anlægsønsker 2021 - Mårslet
MR, Referat

7 - Ormslev Menighedsråd: anlægsønske til budget
2021

Ansøgning om 135.000 kr. til renovering af
konfirmandstue og køkken i Ormslev Præstegård
med budget på i alt 182.500 kr.
 
De resterende 47.500 kr. finansieres af egne midler.

Sager:
Budget 2021 - Ormslev Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2020 - 7192)

Bilag:
koekken

Godkendt.

8 - Ravnsbjerg Menighedsråd: anlægsønske til
budget 2021

Ansøgning om 125.000 kr. til udvidelse af
mødefaciliteter i Ravnbjergkirken 

Sager:
Budget 2021 - Ravnsbjerg Kirkekasse - Foreløbig
budget (2020 - 10473)

Bilag:
2020 Ansøgning konfirmandlokaler, oversigt over
lokaler i centerbygningen

Godkendt.  

9 - Viby Menighedsråd: anlægsønske til budget 2021

Ansøgning om 2.000.000 kr.
til renovering/opførelse/køb af præstebolig i Viby 

Sager:
Budget 2021 - Viby Kirkekasse - Foreløbig budget
(2020 - 10477)

Bilag:
Viby Sogns behov for penge til byggeprojekter

Der godkendes 2.000.000 kr. til opførelse af
ny præstebolig.

Damtoften 9 er bevaringsværdig i kategori 6, hvorfor
nedrivningen skal godkendes af kommunen.

10 - Beder Menighedsråd: Anlægsønske til budget
2021

a. Godkendt.
b. Godkendt.



a. Ansøgning om 252.500 kr. til renovering af tårnet i
Beder Kirke. De resterende midler finansieres af
bevilling på 157.500 kr. fra
Kirkeistandsættelsesordningen
b. Godkendelse af rådgivningsaftale med ingeniør,
Keld Abrahamsen

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Beder Kirke -
Beder Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Tårn
(2020 - 11153)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Yderligere information indhentet

11 - Beder Kirkegård: Ændring af kirkegårdsvedtægt

Ansøgning om godkendelse af ændring af
kirkegårdsvedtægten for Beder Kirkegård. 

Sager:
Vedtægt - Beder Kirkegård - Ændring (2020 - 8757)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægt, Beder, Vedtægt for Beder
Kirkegård_sign_marts 2020, Beder
Kirkegårdspjece_print

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

12 - Astrup Præstegård: Skimmelsanering

Ansøgning om udførelse af øvrige arbejder, inkl.
ventilationsanlæg, i forbindelse med
skimmelsanering af Astrup Præstegård.
 
Menighedsråd fremsender budget og forslag til
finansiering.
 
Provstiudvalget har den 24. marts 2020 via mail
bevilget 462.655 kr. af 5%-midlerne til akut
skimmelsanering af Astrup Præstegård.

Sager:
Byggesag - Astrup Præstegård - Skimmelsanering
(2020 - 8768)
Byggesag - Astrup Præstegård - Skimmelsanering
(2020 - 8768)

Bilag:
Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen Astrup

Det indsendte prisoverslag på 656.863 kr. på
ventilationsanlæg og øvrige arbejder i forbindelse
med skimmelsaneringen blev drøftet.
 
Menighedsrådet har anmeldt udgifterne til
Forsikringsenheden. Indtil der foreligger en afgørelse
herfra, er provstiudvalget er indstillet på at hjælpe
økonomisk med 5%-midler i det omfang, kirkekassen
ikke selv kan dække udgiften. Derfor skal
menighedsrådet selv bidrage med frie midler,
ligesom de 500.000 kr., der er bevilget i
anlægsmidler til indvendig kalkning af kirken i 2018
og 2019 kan overføres til finansiering af
skimmelsaneringen, da Klaus Kaack ikke vurderer, at
kirkens kalkning er en hastesag.



Præstegård, Ansøgning endelig udgave til SLKS,
Notat 15.05.2020, Ventilationsventiler til indbygning
i loft, Tilbud fra KK Ventilation AS 11-5-2020, Swegon
forslag 11-5-2020, Skitsedetalje af tagfod 18-4-2020,
Notat fra SkimmelRens 2-3-2020, Beskrivelse
18.04.2020, 25-5-2020 Overblik pt til Provstiudvalget

13 - Ravnsbjerg Præstebolig: Renovering af
Karensmindevej 31

Projekt for renovering af Karensmindevej 31 til
godkendelse.

Sager:
Byggesag - Ravnsbjerg Præstebolig - Karensmindevej
31 - Renovering (2019 - 23148)
Byggesag - Ravnsbjerg Præstebolig - Karensmindevej
31 - Renovering (2019 - 23148)

Bilag:
2020 Ansøgning præstebolig, klaus Kaack1, Klaus
Kaack2, tilbud E Anker & søn, tilbud flisebelægning,
Tilbud Høgh & Sønberg, VS Karensmindevej 31, 01
Tilbudsliste Ravnsbjerg præstebolig, 02
Fællesbetingelser, 03 Overordnet materiale- og
arbejdsbeskrivelse 2020, 04 Ravnsbjerg præstebolig
eksist. kælderetage, 05 Ravnsbjerg præstebolig
eksist. stueeatge, 06 Ravnsbjerg præstebolig
kælderetage, 07 Ravnsbjerg præstebolig stueetage

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

14 - Kolt Menighedsråd: Ansøgning om midler fra
dåbspuljen

Ansøgning om 15.000 kr. fra udviklingspuljen til
babysalmesang og dåbsoplæring. 

Sager:
Udviklingspulje - Kolt Menighedsråd -
Babysalmesang og dåbsoplæring 2020 (2020 - 8794)

Bilag:
Ansøgning til Provstiet dåbspulje

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

15 - Malling Menighedsråd: Ansøgning om 5%-
midler til spildevandsseparering

Ansøgning om 218.463,00 kr. af 5%-midlerne til
dækning af udgifter til adskillelse af regn- og
spildevand, hvilket skal være udført senest i 2021.
 

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 



Provstiudvalget har på sit møde den 3. december
2019 bevilget 50.000 kr. til formålet - i forbindelse
med ansøgning om omdisponering af anlægsmidler
bevilget til renovering af graverbygning. 

Sager:
5%-midler - Malling Menighedsråd - Adskillelse af
regn- og spildevand (2020 - 12278)

Bilag:
Ansøgning om bevilling fra budgetreserven, 2020-04-
16 Ansøgning til Provstiudvalget, 2020-04-16
Information fra Aarhusvand, 2020-04-16 kort og
tegninger Malling Kirkevej 1 og 3, Tilbud på
adskillelse af regn- og spildevand på
Lundshøjgårdsvej 12A, 8340 Malling 1.0, Tilbud på
adskillelse af regn- og spildevand på Malling Kirkevej
3, 8340 Malling 1.0

16 - Provstiudvalget: Honorarer og diæter -
generelle retningslinjer

Provstiudvalget har i 2019 fulgt de officielle takster
for menighedsråd i Århus, hvorfor Lars Thruesen har
modtaget 18.000 kr. i honorar, hvilket svarer til et
menighedsråd med 6 valgte og 2 fødte medlemmer.

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

17 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Regnskab
2019

Provstiudvalget har godkendt regnskab 2019 for
Århus Søndre Provstiudvalgskasse via mail i perioden
25. marts - 3. april.
 
Der skal træffes beslutning om disponering af
følgende midler:
 
a. Folkekirkesamvirke: Samarbejdet er ophørt i 2019.
Der er et akkumuleret overskud i provstiudvalgets
bevilling på 71.083,95 kr.
 
b. Personalekonsulent: Provstiudvalget afsatte
350.000 kr. i 2018, men stillingen blev først besat 1.
januar 2019. Der henstår 343.756,16 kr. af
disse midler efter fradrag af udgifter til
ansættelsesproces.
 
Herudover stillingtagen til:
c. Provstisekretæren har i 2019 ført regnskab for
Århus Stiftsråds messeudvalg v. formand Majbrit
Daugaard. Majbrit Daugaard har i 2020 anmodet om,

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 



at provstisekretæren fører regnskaber for de udvalg ,
hun er formand for, under Århus Stiftsråd:

- Messeudvalg: Folkekirkens deltagelse i
bryllups- og børnemesser (bevilling: 55.000
kr.)
- DHL-udvalg: 75 præsters deltagelse i DHL
2020 (bevilling: 45.000 kr.)
- Stiftsudvalg om Gymnasiekonference frem
til februar 2022 (Bevilling: 70.000 kr.) 

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 13552)

Bilag:
Regnskab, afleveret 20.02.20

18 - Århus Søndre Provstiudvalgkasse: 1.
kvartalsrapport 2020

 Behandling af 1. kvartalsrapport fra Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 

Sager:
Regnskab 2020 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse
(2020 - 15223)

Bilag:
1. kvartalsrapport 2020

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

19 - Orientering: Renovering af køkken i
Ravnsbjergkirken

Orientering om projekt for renovering af køkken i
Ravnsbjergkirken med budget på 650.000 kr.
 
Indsendt til godkendelse i Århus Stift

Sager:
Byggesag - Ravnsbjergkirken - Aarhus Søndre Provsti
- Nyt køkken (2019 - 12758)

Bilag:
2020 Ansøgning køkken Ravnsbjergkirken, 2020
Oversigt over udgifter til opvaskefaciliteter 2020,
2020 ny plan, Til stift med ansøgning om renovering
af køkken i Ravnsbjergkirken

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

20 - Orientering: Ombygning af Fredenskirkens
Sognegård

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 



Provstikontoret har den 1. april 2020 videresendt
Fredens Sogn Menighedsråds anmodning til Århus
Stift om frigivelse af 2.900.000 kr. af sit indestående i
stiftsmidlerne. Midlerne blev udbetalt 2. april 2020.

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

Bilag:
SV Ansøgning om lån i budgetreserven

21 - Orientering: Kommunikation, synlighed og
annoncering

Orientering
 
a. Rapport om synlighed i pressen
b. Fælles annoncering om orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg 18. august 2020

Sager:
Kommunikation - Århus - Årsrapport Infomedia
(2020 - 8795)

Bilag:
VS Lækre tal, Folkekirken i Aarhus - Årsanalyse 2019

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

22 - Orientering: Referat af møde i udvalg for
kirkegårdsudvikling den 26. februar 2020

Orientering: Referat af møde i udvalg for
kirkegårdsudvikling den 26. februar 2020
 
Pernille Wittrup Laursen har afholdt møde på Tiset
Kirkegård den 4. marts, mens det aftalte møde på
Kolt Kirkegård den 15. april blev aflyst.
 

Sager:
Møde - Udvalget for kirkegårdsudvikling - Den 26.
februar 2020 (2020 - 8760)

Bilag:
Referat fra møde i udvalg for kirkegårdsudvikling den
26.02.20.docx

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

23 - Orientering: Referat af møde i bestyrelse for Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 



personalekonsulent den 18. februar 2020

Orientering: Referat af møde i bestyrelse for
personalekonsulent den 18. februar 2020

Sager:
Møde - Bestyrelsen for personalekonsulent - Den 18.
februar 2020 (2020 - 5511)

Bilag:
Bestyrelsesmøde HR - referat fra møde den 18.
februar 2020

24 - Orientering: Notat om materialegård i
Tranbjerg den 27. februar 2020

 

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

Bilag:
2 Notat Tranbjerg kirke 27.02.2020

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

25 - Orientering: Notat om indvendig kalkning i
Tiset Kirke den 27. februar 2020

 

Sager:
Byggesag - Tiset Kirke - Aarhus Søndre Provsti -
Indvendig kalkning (2019 - 9966)

Bilag:
5 Notat Tiset kirke 27.02.2020

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

26 - Orientering: Evaluering af forsøgsramme 1 i
Aarhus Søndre Provsti

Foreløbig evaluering af forsøgsordningen i Århus
Søndre Provsti 

Sager:
Forsøgsordning - Aarhus Søndre Provsti - Deltagelse i
forsøgsramme 1 (2019 - 23359)

Bilag:
Aarhus Søndre provsti evaluering af
forsøgslovgivning

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 



27 - Orientering: Danske Bank hæver beløbsgrænse
for negativ rente

Danske Bank hæver midlertidigt beløbsgrænsen for
betaling af negative rente fra 200.000 kr. til 500.000
kr. fra 16. marts 2020 og året ud.

Sager:
Regnskab 2020 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
- Bilag, 1. kvartal (2018 - 5544)

Bilag:
Message

Udsættes til næste møde den 4. juni 2020. 

28 - 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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