
Provstiudvalgsmøde den 15. maj 2018 kl. 9.00 i Holme sognegård. 

Referat: 

1. Referat fra provstiudvalgsmøde den 18. april 2018 

Godkendt 

2. Orientering/drøftelse 

    - v. provst 

a) Retningslinjer for budgetlægning – forslag: 

Forslaget blev gennemgået og afstedkom debat om balancen mellem drift, anlæg, puljer og 

friemidler. 

b) Referat fra budgetsamråd 2. maj 2018, husholdningsregnskab, anlægsønsker og   

    omprioriteringspulje. 

Referatet fra det indledende budgetsamråd godkendt samt provstiets husholdningsregnskab 2019. 

Domprovstiet har ikke opbakning til at indgå i et samarbejde om ansættelse af en 

personalekonsulent. Aarhus Søndre provstiudvalg fastholder kr. 350.000 til en ansættelse sammen 

med Aarhus Vestre- og Nordre provsti fra 1. dec. 2018. 

Gennemgang af indkomne anlægsønsker for 2019 blev drøftet og tildelingerne bliver endeligt 

fastlagt på provstiudvalgs møde inden det afsluttende budgetsamråd 4. sept. 2018. Se bilag. 

Der udarbejdes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter i provstiet til det afsluttende 

budgetsamråd.  

c) Orientering om møde i fordelingsudvalg forud for budgetudvalgs møde i Aarhus. 

Provstiudvalget finder beslutningen om, at de øvrige valgte provstiudvalgsmedlemmer ikke har ret 

til at indgå i drøftelserne i budgetudvalgsmøderne utilfredsstillende. Kun 4 

provstiudvalgsmedlemmer har stemmeret men alle bør kunne deltage i budgetudvalgets møder, 

hvor dagsordenen vidner om stor udvikling og mange nye fælles projekter. 

d) Orientering om provstesyn i Kolt 8. maj 2018. Fornyelse af kirketaget er nært forestående og 

provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at prioritere kirketaget før indvendig kalkning af 

kirken. Der skal udarbejdes et projekt på kirketags fornyelsen. Provstiets bygningskyndige  

estimerer udgiften til omkring 3. mill. kr.  

3. Folkekirkens Mellemkirkelige råd. Tilbud om samarbejde 3 x 75.000 

Provstiudvalget anerkender det væsentlige indhold i et sådan projekt. Men i Aarhus arbejdes der 

på lignende tiltag som led i Helhedsplanen for Gellerup, som Aarhus provstiudvalgene støtter. 

Derfor blev det vedtaget ikke at indgå et samarbejde med Folkekirkens Mellemkirkelige råd nu. 



4. Ravnsbjerg præstebolig, Selmersvej 7. Præsteskifte. 

    Ansøgning om midler fra budgetreserven kr. 790.480 inkl. moms til renovering af 

præsteboligen.  

Provstiudvalget er orienteret om den forestående renovering af Ravnsbjerg præstebolig, 

Selmersvej 7 grundet præsteskifte. Provstiudvalget bevilger kr. 800.000 som anlægsprojekt i 2019, 

men da renoveringen skal påbegyndes snarest og være færdig til præsteindsættelse i august kan 

menighedsrådet allerede nu låne midlerne i provstiets anlægspulje 2018. 

Provstiudvalget anmoder menighedrådet være opmærksom på at radon problemet i kælderen 

bliver afhjulpet ved samme lejlighed. 

5. Malling- Beder sogne søger om midler til ansættelse af en Kirke-kulturmedarbejder kr. 

200.000 

Provstiudvalget vil bevilge kr. 200.000 pr. år de næste 2 år som opstart. Herefter bør en analyse af 

de 2 sognes økonomi ud fra provstiets budgetstyringsmodel afgøre, om det er en permanent 

bevilling.  

6. Mårslet ansøgning om 25% præsteopnormering  

Provstiudvalget godkender, at provsten kontakter biskoppen for at få opnormeret præstestillingen 

i Mårslet med 25% fra den 1. sept. 2019. Mårslets befolknings tal er voksende og har yderligere et 

stort udviklings potentiale med åbning af letbanen, hvormed Mårslet rykker tættere på Aarhus. 

Mange børnefamilier etablerer sig i sognet. Der kommer flere konfirmandhold og 

minikonfirmandhold. Antal begravelser pr. præst er ikke højt. Derfor bør en del af den nye 

fuldtidsstilling målrettes udviklingen af et forstadssogn tæt på Aarhus. 

Indtil opnormering kan finansieres af fællesfondsmidler dækkes lønudgiften af lokale 

ligningsmidler. 

7. Ormslev ansøgning om 25% præsteopnormering  

Provstiudvalget godkender, at provsten kontakter biskoppen for at få opnormeret præstestillingen 

i Ormslev med 25% fra den 1. jan. 2020. I Stavtrup, Ormslev sogn ses som i Mårslet en stor 

befolkningstilvækst. Det er i særdeleshed børnefamilier, der etablere sig i sognet. Der kommer flere 

konfirmandhold og minikonfirmandhold. Antal begravelser pr. præst ved to fuldtidsstillinger er ikke 

højt, derfor bør en del af den nye fuldtidsstilling målrettes udviklingen af det at være kirke i et 

forstads sogn til Aarhus. 

Indtil opnormering kan finansieres af fællesfondsmidler dækkes lønudgiften af lokale 

ligningsmidler. 

 

 

 



8. Beder ansøgning om køkken kr. 375.000 og uforudsete udgifter til fundering af jordforhold  

    kr. 375.000. 

Kr. 375.000 til nyt køkken i sognegården godkendes som anlægsbevilling i 2019. Kr. 375.000 til 

fundering godkendes bevilget af 5% midlerne, da det anses som en uforudset udgift. 

Provstiudvalget godkendte 7. sept. 2017 en anlægsbevilling kr. 3.551.119 i budget 2018. Samtidig 

blev det godkendt, at Beder kirkekasses frie midler fra 2016 kr. 450.000 blev anvendt til projektet. 

Bevilget budget 2018                  kr.  3.551.119  
Kirkekassens frie midler              kr.     450.000 
Bevilget budget 2019                  kr.     375.000 
Bevilget af 5% midlerne              kr.     375.000 
Finansiering fra driften 
til møbler og udenoms areal      kr.     312.500 

Samlet projekt pris                  kr. 5.063.619 

Såfremt licitationen overstiger budgettet, må projektet revurderes for at holde udgiften indenfor 

den budgetsatte ramme, idet Provstiudvalget fremadrettet fastholder sin nuværende bevilling til 

projektet. 

 

9. Holme kapel. Udbud 

Provstiudvalget godkender, at når tilbuddene foreligger, indsendes de til stiftet inden næste 

provstiudvalgsmøde den 11. juni 2018. 

10. Malling graverhus. 

Pkt. udsættes, da der ikke er indkommet nogen ansøgning fra Malling menighedsråd. Ansøgning 

afventes efter provstesyn i Malling den 17. maj. 

11. Tiset synsprotokol. 

Ifølge synsrapport fra menighedsrådets syn på kirken, vurderes det at taget skal understryges 

snarest. Menighedsrådet har indsendt en ansøgning kr. 120.000 i 5% midlerne.  

Der har været provstesyn i 2017, hvor taget blev vurderet til at kunne holde nogle år endnu. 

Provstiets bygningskyndige bedes vurdere tagets tilstand. 

Pkt. udsættes til næste provstiudvalgsmøde. 

 

12. Skåde synsprotokol 

Godkendes under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning i kirkekassen. 

Orientering: 



13. Tiset kirke. Pris på indvendig kalkning 

Taget til efterretning. 

14. Evt. 

Intet. 


