
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 4. juni 2020 - d. 04-06-2020 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 referat og dagsorden

a. Referat af møde den 27. maj 2020
b. Dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 27. maj
2020 (2020 - 6059)

Bilag:
1. Referat

a. Godkendt og underskrevet. Der rettes korrektur.
b. Godkendt

2 - Provstesyn

Orientering om provstesyn: Viby Kirkegård, Fredens,
Skåde, Holme og Mårslet
 
Udviklingskonsulent Pernille Wittrup Laursen
deltager i punktet.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

Sager:
Provstesyn - Viby Kirkegård - 2020 (2020 - 15595)

Bilag:
Syn Viby kirkegård 2020

Orientering om udviklingskonsulenten: Der afholdes
møde i bestyrelsen bag udviklingskonsulenten den
17. juni kl. 13.30. Her afklares, hvordan
udviklingsdelen skal forløbe, når Pernille Wittrup
Laursen går på barsel i efteråret, idet hun er sat til
fødsel den 16. oktober 2020. Ligeledes skal
kirkegårdsadministrationens funktion i fraværet af
kirkegårdslederen afklares. Her træffes der aftale
med kirkegårdslederen i Viby.
 
Pernille Wittrup Laursen orienterede om sit virke til
dato. Udviklingsdelen har ligget stille pga.
coronakrisen, bl.a. har et aftalt møde på Kolt
Kirkegård været aflyst, så provstesynene har været
hendes første opgave som udviklingskonsulent. Her
har hun kunnet sparre med kirkegårdskonsulent,
Anne-Marie Møller, om den overordnede udvikling
og fremtidige behov på kirkegårdene.
 
De oversigter, som kirkegårdslederne har indsendt
forud for provstesynene, viser, at udviklingen
i begravelsesmønstret fortsætter; endda accelerer
ændringen fra kistebegravelser til urner.



 
Dette var ikke mindst tydeligt på Mårslet Kirkegård,
hvor Anne-Marie Møller i 2017 foretog en
behovsvurdering, som nu er blevet gentaget med
provstesynet i år. Andelen af begravelser er faldet
med 5 procentpoints til nu at udgøre 17%.
Tilsvarende er bisættelser steget til 83%.
 
Arbejdet på Mårslet Kirkegård med en stykkevis og
delt fremgangsmåde til at omlægge kirkegården
efter en enkel skitse er et eksempel på den opgave,
som Pernille Wittrup skal i gang med på flere
kirkegårde. Skitseplaner er billigere og mere fleksible
end store udviklingsplaner for de enkelte kirkegårde
i forhold at regulere gravstedsbehov og
kirkegårdsudvikling.
 
Der udarbejdes strategiplan for Viby Kirkegård inden
udviklingskonsulentens barsel. Planen skal
godkendes af provstiudvalget.
 
Pernille Wittrup skaffer sig overblik over hvilke
firmaer, der leverer elektroniske kort til
kirkegårdene, om de har og om de er opdaterede.
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkegårde samt Tiset
Kirkegård har ikke kort. Holme er ved at få
udarbejdet. Fredens, Skåde og Tranbjerg har.

3 - Budget 2021

Forslag til datoer for møder om økonomi med
menighedsråd, der ikke er repræsenteret i
provstiudvalget:
7. oktober 2020
8. oktober 2020

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

Bilag:
3. Drifts- og anlægsønsker 2021, 3.
Husholdningsbudget 2021, maj

På budgetsamrådet den 2. september gives tilbud
om økonomimøde til de menighedsråd, der ikke er
repræsenteret i provstiudvalget, hvis de finder det
nødvendigt.
 
Tidsrum:
7. oktober: 17.15-20.00
8. oktober: 16.00-20.00

4 - Kirkegårdstakster i Århus: Gratis jordfæstelse og
ny beregning af takster

a. Kirkegårdstakster i Århus
 
- Takster for fælles gravsteder fastsættes med
udgangspunkt i beregningen for individuelle
gravsteder i kirkeministeriets skema. Takstudvalgets

HR-konsulent, Pernille Weldingh, fremlagde det
arbejde som hun og provstisekretær, Mathias Hede
Madsen, har udført for Takstudvalget i Aarhus,
forsøgte at forklare baggrunden for de nuværende
takster og redegjorde for, hvordan de nye takster er
beregnet, hvilket er sket i overensstemmelse med
kirkeministeriets vejledning om beregning af
kirkegårdstakster.



indstilling til budgetudvalget var, at man skulle væk
fra at have mange forskellige takster for forskellige
fælles gravstedstyper og i stedet blot fastsætte 3
priser - én takst for urne, én takst for 1 kisteplads og
én takst for 2 kistepladser - uanset gravstedstype i
fælles.
 
b. Gratis jordfæstelse for folkekirkemedlemmer
 
- En overslagsberegning baseret på antal begravede
og bisatte i Århus-provstierne de seneste 3 år viser,
at det vil koste ca. 3.200.000-3.400.000 kr. at gøre
gravkastning og urnenedsættelse gratis for
folkekirkemedlemmer.
 
c. Procedure for godkendelse af lokale takster og
andre ønsker fra kirkegårdene 
 
Personalekonsulent Pernille Weldingh deltager i
punktet

Sager:
Takster - Aarhus Provstierne - Beregning af
fællestakster 2020 (2020 - 1265)

Bilag:
Beregning af gratis jordfæstelse.xlsx,
Sammenskrivning af beregningerne 2020, Indstilling
budgetudvalget 19. maj 2020 - takster endelig
udgave 2021.xlsx

 
Kirkegårdstakster følger de statslige regler for
beregning af gebyrer, og taksterne må ikke overstige
de faktiske omkostninger forbundet med den
leverede ydelse. Grundlaget for kirkegårdstakster
skal kunne dokumenteres, hvilket kan gøres i
kirkeministeriets beregningsskema, der medtager
alle relevante udgifter i forbindelse med
kirkegårdsdrift, og taksterne skal beregnes mindst
hvert 4. år.
 
Grundlaget for de hidtidige takster synes at have
været beregnet på basis af 5 kirkegårde, heraf 4 by-
kirkegårde og en mindre landsbykirkegård.
Beregningen er lavet i ministeriets beregningsskema,
men det har kun været muligt at fremskaffe
beregningen for Vejlby Kirkegård, der viser, at der
også må have været udregnet et gennemsnit af de 5
kirkegårde eller have været taget en anden politisk
beslutning om takstniveauet, idet de nuværende
takster, som er fremskrevet fra 2012 er lavere end
beregningen fra Vejlby Kirkegård.
 
Den nye takstberegning er lavet på basis af 10
kirkegårde i de 3 Aarhus-provstier med kirkegårde,
sammensat af 1 stor, 1 mellem og 1 lille kirkegård fra
hhv. Aarhus Nordre, Aarhus Søndre og Aarhus Vestre
Provstier. Der har dog været 4 kirkegårde fra Aarhus
Søndre, da Beder og Malling Kirkegårde har fælles
drift.
 
De 10 kirkegårdsledere og gravere har samtidig
udgjort en faglig arbejdsgruppe under
takstberegningen, der igen er blevet lavet for hver
kirkegård i kirkeministeriets beregningsskema.
Herefter er de enkelte beregninger overført til én
samlet oversigt, hvoraf et gennemsnit er beregnet.
 
Ministeriets beregningsskema beregner takster for
erhvervelse, ren- og vedligeholdelse,
gravstedsindramning, udplantning af forårs- og
sommerblomster samt grandækning på individuelle
gravsteder. På denne baggrund skal takster for fælles
gravpladser vurderes.
 
Taksterne på de fælles gravpladser har været lokalt
fastsatte, og der er med årene opstået en myriade af
forskellige takster for forskellige ydelser med en
uoverskuelig mængde ydelsesnumre til følge. Der
har også fra arbejdsgruppens side været udtrykt
ønske om en forenkling af taksttyperne.
Takstudvalgets oplæg til Budgetudvalget var derfor
også, at der fremover kun er 3 forskellige typer at



takster for fælles gravsteder, én takst for anonym
fællesplæne, én takst for fællesplæne med
navneplade/anlæg og én takst for nedsættelse i
fællesgrav i skov/park/natur. Der fastsættes takster
for gravpladser med plads til én kiste eller urne og
gravpladser med plads til 2 kister eller urner.
 
a. Kirkegårdstakster
Provstiudvalget anbefaler de beregnede takster,
men foreslår, at HR-konsulent og provstisekretær
afholder møde med arbejdsgruppen af
kirkegårdsledere og gravere. Formålet er at få
arbejdsgruppens vurdering af takstniveauet for de
fælles gravsteder, der ikke beregnes i ministeriets
skema, herunder også et forslag til forenkling af
ydelsesnumrene, og lave en indstilling til
budgetudvalget inden dets næste møde torsdag den
3. september 2020. Herudover anbefaler Århus
Søndre Provstiudvalg, at HR-konsulent og
provstisekretær inviteres til Budgetudvalgsmødet for
at fremlægge taksterne.
 
b. Gratis jordfæstelse for folkekirkemedlemmer
Provstiudvalget er i udgangspunktet indstillet på at
yde 100% tilskud til gravkastning og urnenedsættelse
for folkekirkemedlemmer og vil gerne signalere til de
øvrige provstiudvalg i Aarhus, at det principielt er en
god idé.
 
Dog ser provstiudvalget flere udfordringer, der skal
afklares, før det eventuelt kan besluttes i
Budgetudvalget:
 
1) Centralt er vilkårene for folkekirkemedlemmer i
Domprovstiet, idet der ikke her er folkekirkelige
kirkegårde, og der ydes ikke rabat på kommunale
kirkegårde. Skal Domprovstiets medlemmer af
folkekirken derfor opnå samme økonomiske fordele
som øvrige folkekirkemedlemmer, skal de tilbydes
nedsættelse på en folkekirkelig kirkegård i et af de
andre provstier i Aarhus. 
 
2) Heraf følger også spørgsmålet om arbejdsmiljø for
præsterne som begravelsesmyndighed. De
nuværende regler forpligter sognepræsten i
modtagersognet til at begrave medlemmer af
folkekirken, hvilket vil medføre en ulig større
arbejdsbelastning for sognepræsterne i Aarhus
Vestre, Aarhus Søndre og Aarhus Nordre Provstier. I
den nuværende praksis følger Domprovstiets
præster kun med til begravelser på de kommunale
kirkegårde i Aarhus. Hvis der skal åbnes for flere
folkekirkelige nedsættelser uden for Domprovstiet,



bør Domprovstiets præster følge sine sognebørn til
alle kirkegårde i Aarhus, ligesom den interne aftale
mellem provstierne er lige nu.
 
3) En tredje udfordring er afstemning med Aarhus
Kommune. Det har i takstarbejdet ikke været muligt
at få oplyst, om folkekirkens kirkegårdstakster er
afstemt med kommunen. De meget forskellige
præmisser for kirkegårdstakster på hhv. kommunale
og folkekirkelige kirkegårde gør det i forvejen
vanskeligt at sammenligne taksterne, men tilskud på
100% for gravkastning og urnenedsættelser vil
sandsynligvis ikke rykke et stort antal begravelser og
bisættelser fra kommunale til folkekirkelige
kirkegårde.
 
4) I forlængelse af muligheden for at gøre
gravkastning og urnenedsættelse gratis kommer
spørgsmålet, om det også er muligt at gøre
kremering gratis for medlemmer af folkekirken.
Umiddelbart er det ikke muligt at give tilskud, men
dette undersøges nærmere.
 
5) En praktisk udfordring er også, hvordan der
beregnes kompensation for gratis gravkastning til de
enkelte sogne, hvis det vedtages.
 
c. Procedure for godkendelse af lokale takster og
andre ønsker fra kirkegårdene
Tidligere praksis, hvor provstisekretærer har indsat
de ydelsesnumre og priser, som kirkegårdsledere og
gravere har bedt om, har gjort, at antallet af
ydelsesnumre og forskellige priser har udviklet
uoverskueligt. Deraf også ønsket om at få forenklet
takster og ydelsesnumre. Provstiudvalget fastslog, at
Budgetudvalget fastsætter kirkegårdstaksterne, der
gælder for alle kirkegårde i Folkekirken.
Henvendelser om lokale ønsker og priser skal derfor
godkendes af Budgetudvalget, hvor
provstisekretæren ikke har mandag til imødekomme
disse.
 

5 - Samarbejder i Århus: Godkendelse af aftale for
fælles pulje til forprojektering

Behandling af aftale for udmøntning og forvaltning
af fælles forprojekteringspulje for de fire Aarhus
provstier. Puljens størrelse fastsættes af
Budgetudvalget i Århus og administreres af Århus
Nordre Provsti. Puljens størrelse er i 400.000 kr. i
2020.
 

Provstiudvalget tilslutter sig aftalen om en
forprojekteringspulje, hvor der afsættes midler til at
indgå i dialog med Århus Kommune om
byudvikling med betydning for kirkernes nærmiljø
for at bidrage til et sammenhængende bymiljø med
kirken i en central placering.



Sager:
Samarbejder - Århus-provstierne - Fælles
forprojekteringspulje (2020 - 16467)

Bilag:
Aftale for udmøntning og forvaltning af fælles
forprojekteringspulje

6 - Samarbejder i Århus: Godkendelse af aftale for
fælles pulje til ungdoms- og videregående
uddannelser

Behandling af aftale om hensættelse af pulje til
projekter på ungdoms- og videregående
uddannelser inden for Aarhus Kommune. Puljens
størrelse fastsættes af Budgetudvalget i Århus og
administreres af Aarhus Domprovsti. Puljens
størrelse er ikke oplyst.

Sager:
Samarbejder - Århus-provstierne - Fælles pulje til
ungdoms- og videregående uddannelser (2020 -
16474)

Bilag:
Aftale om pulje til ungdoms - og videregående
uddannelser 1.5.2020

Provstiudvalget tilslutter sig aftalen for fælles pulje
til ungdoms- og videregående uddannelser under
forudsætning af, at kriterierne for udmøntning af
puljen konkretiseres. Dette imødeser provstiudvalget
til næste budgetudvalgsmøde.

7 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: Foreløbigt
budget 2021

Behandling af budget 2021 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse, afleveret 29.05.2020, kl. 15.09
 
Herudover stillingtagen til:
Provstisekretæren har i 2019 ført regnskab for Århus
Stiftsråds messeudvalg v. formand Majbrit Daugaard.
Majbrit Daugaard har i 2020 anmodet om, 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.) 
 

 

Budget 2021 for Århus Søndre Provstiudvalgskasse,
afleveret 29.05.2020, kl. 15.09, godkendt.
 
Provstiudvalget godkender ligeledes, at
provstisekretæren fører regnskab for de udvalg, som
sognepræst Majbrit Daugaard er formand
for, under Århus Stiftsråd.



Sager:
Budget 2021 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Foreløbigt budget (2020 - 16732)

Bilag:
7. Disponeringer i budget 2021 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse, 7. Budget 2021, foreløbigt, afl.
29.05.20

8 - Århus Søndre Provstiudvalgkasse: 1.
kvartalsrapport 2020

Behandling af 1. kvartalsrapport fra Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
1. kvartalsrapport 2020

1. kvartalsrapport fremlagt og godkendt.  
 
Søren Gynther-Sørensen har den 20. maj 2020
gennemgået bogføring og regnskab for 1. kvartal
med få bemærkninger, som er rettet i bogføringen. 

9 - Viby Præstebolig: Købsaftale til godkendelse

Behandling af aftale for køb af ny præstebolig på
Damtoften 9, 8260 Viby J, for 2.450.000 kr.

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

Bilag:
Købsaftale signeret m. salgsopstilling

Købsaftale godkendt.
 
Århus Kommune skal formelt godkende nedrivning
af Damtoften 9, da det er bevaringsværdigt i klasse 6.

10 - Viby Menighedsråd: Udmatrikulering af
Kirkestien 1

Forslag til udmatrikulering af grund ved Viby
Præstebolig og Sognegård indsendt til Århus
Kommune 

Sager:
Matrikulering - Viby Sogn - Kirkestien 1 (2020 -
16470)

Bilag:
2020-05-25_Viby sognegård, matrikkelændring,
Aktdokument

Provstiudvalget finder forslaget til udmatrikulering af
grunden rundt om Viby Sognegård fornuftigt, hvorfor
det anbefales til Århus Kommune.



11 - Ravnsbjerg Præstebolig: Renovering af
Karensmindevej 31

Projekt for renovering af Karensmindevej 31 til
godkendelse.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
07 Ravnsbjerg præstebolig stueetage, 06 Ravnsbjerg
præstebolig kælderetage, 05 Ravnsbjerg præstebolig
eksist. stueeatge, 04 Ravnsbjerg præstebolig eksist.
kælderetage, 2020 Ansøgning præstebolig

Godkendt. Budgettet lyder på 960.710 kr. og holder
sig derfor inden for den bevilgede ramme op
1.000.000 kr., som provstiudvalget har bevilget til
renoveringen. 

12 - 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.
 
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. 
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

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

Menighedsrådet ansøgte i december
2019 provstiudvalget om overførsel af
anlægsbevilling fra 2019 på 100.000 kr. til renovering
af materielbygning ved Malling Kirke til to nye
formål; dels 50.000 kr. til skitseprojekter for
renovering af kirken og dels 50.000 kr. til den
forestående spildevandsseparering, idet
menighedsrådet havde finansieret en mindre
renovering af materielbygningen af egne frie midler.
 
Den 2. juni 2020 modtog provstiudvalget alligevel
byggeregnskab for renovering af materielbygningen
og ansøgning fra menighedsrådet om at få udbetalt
anlægsbevillingen fra 2019 på 100.000 kr.
 
Pengene kan kun bruges én gang, så provstiudvalget
fastholder imidlertid menighedsrådets ansøgning fra
december 2019, således at der fra anlægsbevillingen
kan udbetales op mod 50.000 kr. til skitseprojektet
for renoveringen af Malling Kirke. Beløbet udbetales
mod dokumentation for udgifterne.
 
Derudover udbetales der - ligeledes fra
anlægsbevillingen - de ansøgte 50.000 kr. til
spildevandsseparering.
 
De resterende 168.463 kr. til spildevandsseparering
bevilges af provstiets 5%-midler.

13 - Kolt Menighedsråd: Ansøgning om midler fra Godkendt. Beløbet udbetales fra provstiets



dåbspuljen

Ansøgning om 15.000 kr. fra udviklingspuljen til
babysalmesang og dåbsoplæring. 
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
Ansøgning til Provstiet dåbspulje

udviklingspulje til aktiviteter.

14 - Kolt Parkkirkegård: Ansøgning om midler fra
budgetreserven

Ansøgning om 75.000 kr. til depotindbetaling i
forbindelse med voldgiftssag.
 
Der er udbetalt 75.000 kr. til Kolt Kirkekasse den 20.
maj, hvor midlerne skulle deponeres.

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

Bilag:
Brev til Århus Søndre Provsti

Godkendt. Beløbet er udbetalt til Kolt Kirkekasse.

15 - Beder Kirkegård: Ændring af kirkegårdsvedtægt

Ansøgning om godkendelse af ændring af
kirkegårdsvedtægten for Beder Kirkegård. 
 
Ændringen består i, at der er tilføjet et stk. 8 til §7:

Der kan, af hensyn til kirkegårdens
udvikling, være lukket for ny-erhvervelse
af gravsteder på dele af kirkegården. 

Denne version erstatter kirkegårdsvedtægten af 22.
august 2012 med tillæg af 22. august 2018.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
Beder Kirkegårdspjece_print, Vedtægt for Beder

Godkendt.
 
Vedtægtsændringen er et led
i omlægning af kirkegården. De konkrete områder,
der er lukket, fremgår af den udarbejdede
kirkegårdspjece.



Kirkegård_sign_marts 2020, Kirkegårdsvedtægt,
Beder

16 - Holme Kapel og Mandskabsbygning:
byggeregnskab

Afventer byggeregnskab fra menighedsrådet 

Sager:
Byggeregnskab - Holme Kapel- og
mandskabsbygning (2020 - 16734)

Bilag:
Kapel- og mandskabsbygning Holme Kirlegård,
Projektregnskab for Kapel, ansøgningPU11102018,
opgørelse ekstraordinære udgifter10102018,
ansøgningPU01062020

Det tilsendte byggeregnskab udviser et underskud på
647.380 kr. i forhold til det godkendte budget på
4.780.375 kr. Overskridelsen udgør reelt 305.155 kr.
efter udnyttelse af momsfradragsprocenten for
kirkegårde.
 
I oktober 2018 ansøgte menighedsrådet om at få
dækket ekstraordinære udgifter til byggeriet på
346.215 kr., hvorimod provstiudvalget på møde den
24. oktober 2018 besluttede at give tilsagn om lån af
5%-midlerne i det tilfælde, at Holme Kirkekasse
skulle komme i likviditetsproblemer i forbindelse
med byggeriet. Den 18. juni 2019 fik kirkekassen
udbetalt 100.000 kr. i likviditetslån. 
 
Provstiudvalget godkendte på mødet en bevilling af
5%-midlerne på 346.215 kr. til dækning af de
ekstraordinære udgifter, jf. opgørelse af 10. oktober
2018. Det bevilgede beløb inkluderer det
udbetalte likviditetslånet, hvorfor provstiudvalget
forventer at lånet tilbagebetales af bevillingen.
 
Bevillingen fratrækkes derfor de 100.000 kr., der
hjemfalder til tilbagebetaling senest den 18. juni
2020, sådan at der udbetales 246.215 kr. til Holme
Kirkekasse.
 
Provstiudvalget besluttede ligeledes at stille større
krav til byggerådgivning i fremtidige projekter. Dette
vil betyde en fordyrelse af projekter, der ellers ikke
vil have tilknyttet rådgivning, men samtidig
vil kompetent rådgivning tage forbehold for de
ekstraordinære udgifter i mere realistiske budgetter,
end man har set i denne sag.

17 - 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.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

Sager:
Takster - Honorarer for tillidshverv i
menighedsrådene - 2019 (2019 - 27117)

Provstiudvalget mener ikke, at lovgivningen er fulgt
med udviklingen i provstiudvalgenes arbejde, i
forhold til at give diæter og honorarer for det
omfattende arbejde, der ligger udover selve
provstiudvalgsmøderne.
 
Honorar til formanden for provstiudvalget følger
taksterne for menighedsrådene, idet
menighedsrådslovgivningen er parallelt med
provstiudvalget. Der er derfor i 2019 udbetalt 18.000
kr., hvilket svarer til et menighedsråd med 6 valgte
og 2 fødte medlemmer.
 
Med det økonomiske og medarbejderansvar, som



Bilag:
Honorarer til særlige MR-poster, indstilling fra Takst-
og honorarudvalg 190207-1

provstiudvalget har, besluttede provstiudvalget at
fastsætte formandshonoraret hæves til en takst, der
svarer til et menighedsråd med 15 valgte og 3 fødte
medlemmer, hvilket vil sige 28.000 kr.

18 - Orientering: Nye kirkefaciliteter i Nye og
Lisbjerg

Orientering fra provst Esben Thusgaard om
udsigterne til og for nye kirkefaciliteter i Nye og
Lisbjerg. 

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

Bilag:
6d Sigtelinjer for nye kirkefaciliteter i Nye og Lisbjerg

Taget til efterretning. 

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
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

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

Taget til efterretning. 

20 - Orientering: Ombygning af Fredenskirkens
Sognegård

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.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

Sager:
Byggesag - Fredenskirkens Sognegård - Aarhus

Taget til efterretning. 



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: 12 af provstiets
13 sogne har tilsluttet sig datoen for
orienteringsmøde. Ormslev har valgt at holde sit
orienteringsmøde den 20. august.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

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

Taget til efterretning. 

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.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

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

Taget til efterretning. 

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

Taget til efterretning. 



Orientering: Referat af møde i bestyrelse for
personalekonsulent den 18. februar 2020
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 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

(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
2 Notat Tranbjerg kirke 27.02.2020

Taget til efterretning. 

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

(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
5 Notat Tiset kirke 27.02.2020

Taget til efterretning. 

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

Foreløbig evaluering af forsøgsordningen i Århus
Søndre Provsti 
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:

Taget til efterretning. Provstiudvalget imødeser den
endelige evaluering af forsøgsordningen.



Aarhus Søndre provsti evaluering af
forsøgslovgivning

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.
 
(Flyttet fra provstiudvalgsmøde den 27. maj 2020)

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

Bilag:
Message

Taget til efterretning. 

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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