
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. august 2020 - d. 18-08-2020 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 provstiudvalgsmøde fra
4. juni
b) Godkendelse af dagsorden til provstiudvalgsmøde
d.d. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 4. juni
2020 (2020 - 15798)

Bilag:
Referat

a) Godkendt og underskrevet. I punkt 4b, 2. skal der
retteligt stå, at det er en intern aftale mellem de tre
provstier i Søndre, Vestre og Nordre, at
præsterne følger sine sognebørn til andre
kirkegårde. Ligeledes rettes "mandag" til "mandat" i
punkt 4c.
 
b) Godkendt

2 - Orientering

a) Ny bygningskyndig i provstiet: Jonas Rump
Nielsen, arkitekt maa, Grund Arkitekter. E-mail:
mail@grund.dk

Provstiet skal have en bygningskyndig til at bistå ved
myndighedsopgaver såsom provstesyn og
byggesager. Efter Mogens Svennings afgang har
Jonas Rump Nielsen sagt ja til at være provstiets
bygningskyndige fra 1. januar 2021. 
 
Provsten gav et overblik over de øvrige arkitekter,
der er tilknyttet folkekirken: Den kgl.
bygningsinspektør, præstegårdskonsulent, provstiets
bygningskonsulent Klaus Kaack til at bistå
menighedsrådene samt menighedsrådenes
bygningskyndige, der kan være arkitekt, men også
blot en lokal med interesser og forstand på
bygninger. Der er ingen grund til at betale er stort
honorar i denne sammenhæng.

3 - Budget 2021

a. Dagsorden til budgetsamråd den 2. september
2020
b. Samlet husholdningsbudget 2021

a. Dagsordenen til budgetsamrådet blev
gennemgået. Punkt 1 og 10 udgår pga. coronaregler
om sang. Dagsordenen godkendes og udsendes til
menighedsråd, præster og regnskabsførere 14 dage
før budgetsamråd, dvs. den 19. august 2020.



c. Anlægsbevillinger, inkl. feriepengeforpligtelse og
omprioriteringsmidler 2021
d. Puljemidler, herunder udviklingspulje
e. Landskirkeskat
 

Sager:
Budget 2021 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2020 - 21805)

Bilag:
5a. Dagsorden til afsluttende budgetsamråd 2020,
5b. Husholdningsbudget 2021, juni, 5c.
Anlægsbevillinger 2021, 5d. Frie midler og resultat, e.
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2021

 
b. Det samlede husholdningsbudget blev gennemgået
og godkendt til fremlæggelse på budgetsamrådet.
Herunder blev provstiets budgetfordelingsmodel
drøftet, da forårets budgetgennemgange har vist, at
der er en vis stilstand i modellen, idet provstiudvalget
har valgt, at der ikke reguleres mere i de sogne, der
egentlig skal afgive mere ifølge modellen, og det ser
ikke ud til, at de sogne, der egentlig skal have, har
brug for at få. Desuden giver det ikke nødvendigvis
mening at sammenligne de gamle bysogne med
forstadssognene. I stedet bør disse sammenlignes i
egne grupper, som provstiudvalget gjorde i
økonomimøderne med menighedsrådene i 2019.
 
Provstiets udgifter til lokalfinansierede præster
reguleres med 92.864 kr. pga. præsteskifte i Ormslev
Sogn i efteråret 2020. Dette betyder med al
sandsynlighed en mindre lønudgift i 2021.
 
c. Det er et tegn på en sund og fornuftig drevet
økonomi, at alle menighedsråd har fået alle
anlægsønsker godkendt og der alligevel er 1.100.000
kr. til provstiets omprioriteringspulje. Det kan derfor
diskuteres om midlerne skal ligge i provstiet eller om
de burde arbejde lokalt i sognene. Men provstiets
budgetfordelingsmodel inviterer ikke til at lave en
fælles fremskrivning til alle menighedsråd, hvilket
dog alligevel sker med hensyn til betalingen
af feriepengeforpligtelsen, fordi provstiet har afsat
midlerne, der svarer til en fremskrivning på over 6%,
så de enkelte sogne ikke selv skal afholde udgiften. 
 
d. Provstiudvalgets holdning er, at ligningsmidler
ikke bare skal ophobes men aktivt arbejde for at
skabe mere kirkeligt indhold. Derfor har
provstiudvalget også nedsat puljer, som
menighedsrådene kan søge midler fra til gode
aktivitetstiltag, idet en stram drift ikke må hindre
udvikling og afprøvning af nye idéer og tiltag.  
 
Fremfor at lade omprioriteringspuljen udgøre
over 1.000.000 kr., besluttede provstiudvalget at
forøge udviklingspuljen med 500.000 kr. og i
forlængelse heraf revidere aftaleformularen for
udviklingspuljen i 2021, så dens formål til aktiviteter
udvides, samtidig med at der fortsat er fokus på
kirkegårdsudvikling.
 
e. Provstiudvalget tager ad notam, at
pensionsforpligtelsen er medtaget i Kirkeministeriets
udmelding og dermed medfører en stigning i
landskirkeskatten, hvilket kan få betydning for den
fælles tildeling i budgetudvalget for Århus-



provstierne næste år.

4 - Astrup Præstegård: Skimmelsanering

a) Måling fra maj 2020 viser moderat forekomst af
skimmelsvampesporer på loftsgulv - efterfølgende
afrenset
b) Ingen dækning af skade fra Forsikringsenheden
c) Finansiering af udbedring
d) Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør - sendt til
Slots- og Kulturstyrelsen den 30. juni
e) Delvis godkendelse 3. juli 2020

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

Bilag:
20007-34 Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223,
8355 Solbjerg - KS (1), 200192 - Afgørelse - ingen
dækning, Til Astrup-Tulstrup-Hvilsted MR vedr.
finansiering af skimmelsanering, 20200622_KBI
Udtalelse_Skimmelsanering, 20-04398-7
Deltilladelse 2139735_982841_0

c) Menighedsrådet skal selv være med til at
finansiere renoveringen af frie midler og
anlægsmidler på 500.000 kr., der er afsat til
indvendig kalkning af kirken. Provstiudvalget
reserverer ligeledes 5%-midler til formålet.
 
e) Klaus Kaack har udarbejdet det skitseforslag, som
Slots- og Kulturstyrelsen har sat som betingelse for
endelig godkendelse. Når den endelige godkendelse
fra Slots- og Kulturstyrelsen foreligger, sender
provstiudvalget projektet til udtalelse hos
bygningskonsulent for præstegård, Mia Rahbek
Andersen, hvorefter sagen sendes til endelig
godkendelse i Århus Stift.

5 - Tiset: Projekt for ny parkeringsplads og fremtid
for forpagterbolig

a) Forpagterbolig renoveres og parkeringsplads
etableres som oprindeligt.
a) Forpagterbolig nedrives og der etableres
parkeringsplads, hvor boligen lå.

Sager:
Byggesag - Tiset - Ny parkeringsplads ved kirken
(2020 - 19798)
Byggesag - Tiset - Ny parkeringsplads ved kirken
(2020 - 19798)
Byggesag - Tiset - Ny parkeringsplads ved kirken
(2020 - 19798)

Bilag:
SV Tiset Kirke ny parkeringsplads., 20206-18_v1_Til
mgh. med tilladelse til udvidelse af parkeringsplads

a. Provstiudvalgets politik er, at økonomien på
denne slags bygninger skal hvile i sig selv, så
menighedsrådet skal få opstillet budget over
renovering af forpagterboligen, og at fremtidig
lejeindtægt kan dække udgifterne. Alternativt bør
man få en pris for nedrivning. Provsten har telefonisk
bedt om et budgetoverslag for økonomien i
bygningen.
 
b. Provsten har bedt næstformanden i
menighedsrådet om at sende mere materiale ind om
eventuel ny placering om p-plads, hvis huset rives
ned. Vælger menighedsrådet denne løsning, skal
godkendelsesprocessen gå om, idet politi og
vejmyndigheder skal godkende tilkørselsforhold til
den nye placering, ligesom stiftet også ville skulle
godkende en ny placering, fordi der skal
foretages nye arkæologiske forundersøgelser.
 



ved Tiset Kirke, Tiset - p-plads godkendelse stift 18 Provstiudvalget afventer tilbagemelding fra Tiset
Menighedsråd.

6 - Tiset Sogn: Synsudskrifter for 2020

Synsprotokoller fra syn i Tiset Sogn:
a. Kirke og kirkegård
b. Præstebolig og sognehus
c. Forpagterbolig 

Sager:
Syn - Tiset Sogn - 2020 (2020 - 17081)

Bilag:
Synsforretning, kirke og kirkegård 2020, Synsudskri
for funktionærbolig 2020, Synsudskrift for
præstebolig og sognehus 2020

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. 
 
Renovering af bygninger inden for kirkediget skal
godkendes af Århus Stift. Såfremt menighedsrådet
vurderer, at taget på kapellet skal skiftes, skal der
derfor udarbejdes et projekt og rådgivningsaftale
med den valgte rådgiver. Begge dele indsendes til
provstiet, der skal godkende økonomien, inden
sagen videresender til stiftet.
 
Indsendelsen sker via "Byggesag" på DAP.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet beder
Klaus Kaack Andersen bistå med indhentning af
tilbud.

7 - Beder Sogn: Synsprotokoller 2020

Synsprotokoller fra syn i Beder Sogn:
a. Kirke og kirkegård
b. Materielgård og sognehus

Sager:
Syn - Beder Sogn - 2020 (2020 - 19978)

Bilag:
1. Synsforretnig Beder Sogn 2020, 2. Synsforretning
Beder Sogn 2020

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

8 - Malling Sogn: Synsprotokoller 2020

Synsprotokoller fra syn i Malling Sogn: 
a. Kirke, kirkegård, materielgård og sognehus
b. Præstebolig
 

Sager:
Syn - Malling Sogn - 2020 (2020 - 20143)

Bilag:
Synsprotokoller, 2020-06-02 Synsprotokol Malling
kirke m.m., 2020-06-02 Synsprotokol præsteboligen,
Majsvænget 24

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

9 - Skåde Kirkegård: Ansøgning om fældning af syge
træer ved Frederikskirken

a. Godkendt
b. Godkendt. Strategiplanen omhandler en længe



a. Ansøgning om at fælde 10 døde/syge træer
på Frederikskirkens Kirkegård 
b. Ansøgning om godkendelse af strategiplan for
beplantning langs Hørhavevej

Sager:
Henvendelse - Skåde Kirkegård - Ansøgning om
fældning af syge træer (2020 - 19997)
Henvendelse - Skåde Kirkegård - Ansøgning om
fældning af syge træer (2020 - 19997)
Henvendelse - Skåde Kirkegård - Ansøgning om
fældning af syge træer (2020 - 19997)

Bilag:
Ansøgning om fældning af syge træer ved
Frederikskirken, 2020-06-26_12h17_10, A, B, C,
Frederikskirken, Strategiplan jf. møde 010720

tiltrængt oprydning i beplantningen langs
Hørhavevej. 
 
Det indsendte materiale med foto af træerne er
meget struktureret og overskueligt, hvilket gør
sagsbehandlingen væsentligt nemmere.
 
Kirkegårdskonsulenten har anbefalet fældning og
strategiplan.

10 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse:
Halvårsrapport

2. kvartalsrapport for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 

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

Bilag:
2. kvartalsrapport 2020

Provstisekretæren gennemgik halvårsrapporten, der
blev godkendt og underskrevet.
 
Provstiudvalgsmedlem, Søren Gynther-Sørensen, har
den 30. juli 2020 foretaget intern kontrol af PU-
Kassen for første halvår af 2019, herunder
stikprøvevis gennemgang af bilag. Kontrollen har
ikke givet anledning til bemærkninger.

11 - Samarbejder i Århus: Finansiering af De Dødes
Dag i 2020

a) Anmodning om bidrag på 20.000 kr. fra Århus
Søndre Provsti til finansiering af De dødes dag i 2020
b) Anmodning om bidrag på 20.000 kr. fra Århus
Søndre Provsti til finansiering i 2021

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
(2020 - 19820)
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
(2020 - 19820)

Bilag:
Økonomi. Dedødesdag, De dødes dag. Projektet kort.

a) Projektet er primært rettet mod de sogne, der ikke
selv har kirkegårde. De fleste folkekirkelige
kirkegårde har deres egen markering af Allehelgen,
men der begraves samtidig også
folkekirkemedlemmer fra Århus Søndre Provsti på de
to kommunale kirkegårde. Derfor er det relevant at
støtte projektet, og sognepræst i Ravnsbjerg, som
ikke har egen kirkegård, Rebecca Holst Andersen, er
medlem af planlægningsudvalget.
 
Provstiudvalget mener, at det er en god idé at
afholde arrangementet og støtter med 20.000 kr. i
2020, men provstiudvalget udbeder sig også en
evaluering af projektet, inden der tages stilling til
eventuel fortsat støtte i 2021.
 
Provstiudvalget formoder, at arrangementet kan
gennemføres forsvarligt i forhold til Covid-19-
situationen. 



 
b) På baggrund af evaluering beslutter
provstiudvalget, om projektet også kan opnå støtte i
2021. Der er kun ét sogn uden kirkegård i
Århus Søndre Provsti, hvilket kunne tale for, at Århus
Søndre Provsti betaler 10.000 kr. som de deltagende
enkeltsogne.

12 - Samarbejder i Århus: Indkøb af fælles platform
til videoredigering

Indkøb af fælles platform til videoredigering.
 
Abonnement pr. provsti: 9.625 kr.
8 licenser til Århus Søndre: 16.800 kr.
 
Følgende har tilmeldt sig indtil videre:
Fredens
Ormslev
Skåde
Tiset
Viby

Sager:
Samarbejder - Kommunikation - Aarhus Provstierne -
2020 (2019 - 29162)
Samarbejder - Kommunikation - Aarhus Provstierne -
2020 (2019 - 29162)

Bilag:
Videoredigering, FÆLLES VIDEOREDIGERINGS

Holme Sogn har meldt sig til som det sjette
sogn, efter der har været sendt flere påmindelser ud
til alle menighedsråd og præster.
 
Provstiudvalget finansierer abonnementerne, mens
sognene selv betaler licenserne, så de også bærer en
del af ansvaret for at bruge og udvikle systemet.
 
Provstiudvalget indhenter evaluering efter første års
anvendelse.

13 - Orientering: Forslag om takster for fællesgrave
til Budgetudvalget

Orientering om møde i arbejdsgruppen bag fælles
kirkegårdstakster. Forslag til takster for fællesgrave
til Budgetudvalget.

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

Bilag:
Pjece -udkast 2021, Bilag - arbejdspapir
arbejdsgruppemøde august 2020, Bilag -
arbejdsgruppemøde august 2020, Indbydelse -
arbejdsgruppen - kirkegårdstakster august 2020

Pernille Weldingh og Mathias Hede Madsen
orienterede om resultatet af møde i arbejdsgruppen
bag fælles kirkegårdstakster.
 
De beregnede takster for vedligeholdelse på
traditionelle gravsteder er kun steget marginalt
(maximalt 10% for enkelte ydelser) siden seneste
beregning i 2012. Da det er på denne baggrund,
takster for fællesgrave skal vurderes,
foreslog arbejdsgruppen at holde taksterne for
fællesgrave på det hidtidige niveau.
 
Arbejdsgruppen har ligeledes nedbragt antallet af
ydelser og de mange forskellige takster for samme
ydelse, hvilket også fremgår af indstillingen til
budgetudvalget.
 
Provstiudvalget drøftede kommunale
og folkekirkelige takster og nåede frem til, at de to
takstsæt er meget svært sammenlignelige, bl.a.



fordi størrelsen af gravsteder opgøres forskelligt
og den udliciterede pasning på de kommunale
kirkegårde, men primært pga. folkekirkens mulighed
for at give til medlemmer, hvilket kommunen ikke
kan.
 
Dette kan også have en stor betydning, hvis
budgetudvalget beslutter at give tilskud til
gravkastning for folkekirkemedlemmer.
 
Århus Søndre Provstiudvalg anbefaler, at
budgetudvalget godkender taksterne, som nu er
gennemsigtige og ensartede efter det flotte arbejde i
takstudvalget med høring af lokale kirkegårdsfolk.
Men før en godkendelse af at gøre gravkastning
gratis, anbefaler Århus Søndre Provstiudvalg, at der
arbejdes videre med beregning af ikke bare, hvad
det koster, men også en model for, hvordan det
udlignes i de konkrete sogne, herunder
domprovstiets andel i denne udgift idet de ikke har
kirkegårde. Samtidig bør der indgås en aftale om, at
domprovstiets medlemmer har ret til begravelse på
folkekirkens kirkegårde, når deres præster følger
med.

14 - Orientering: Domprovstiets behandling af
aftale for udmøntning og forvaltning af fælles
forprojekteringspulje

Århus Domprovstiudvalg kan ikke tilslutte sig aftalen
om fælles forprojekteringspulje på det foreliggende
grundlag.
 

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

Bilag:
Aftale for udmøntning og forvaltning af fælles
forprojekteringspulje

Provsten orienterede om menighedsrådene i
Domprovstiets indstilling til fælles projekter mellem
Århus-provstierne, da de mener, at
samarbejdsaftalerne ikke er lovlige. Stiftet har
videresendt formel klage fra Sankt Markus Sogns
Menighedsråd til Kirkeministeriet den 17. august
2020. 

15 - Orientering: Besigtigelse af Mårslet
Kirkegårdsdige 22. juni 2020

Hans Lunds notater om besigtigelse af Mårslet
Kirkegårdsdige den 8. juli og den 22. juni 2020 

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Aarhus Søndre Provsti
- Renovering af syd-diger (2018 - 26094)
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Aarhus Søndre Provsti

Taget til efterretning. Provsten deltager i møde med
Hans Lund og menighedsrådsformanden i
september.
 
Hans Lunds projekt for digerenoveringen er
godkendt af Århus Stift den 28. september 2018.



- Renovering af syd-diger (2018 - 26094)

Bilag:
Referat, Referat

16 - Orientering: Notat fra afleveringsforretning for
materielgård i Tranbjerg

Klaus Kaacks notat fra afleveringsforretning for ny
materielgård i Tranbjerg

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

Bilag:
VS Tranbjerg kirke - Ny materialegård, 3 Notat
Tranbjerg kirke 10 06 2020 (2)

Taget til efterretning. 

17 - Orientering: Svarskrift fra WADs advokat i
voldgiftssag på Kolt Kirkegård

 

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

Bilag:
VS Sagsnr (1001-1254) - C-15462 - Kolt Menighedsråd
- WAD Landskabsarkitekter AS, Svarskrift

Taget til efterretning. Provstiudvalgsformanden har
rykket Kolts advokat for et møde om sin vurdering af
sagen.

18 - Orientering: Godkendelse af renovering og
udbygning af køkken i Ravnsbjergkirken

 

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

Bilag:
Til mr. Ravnsbjerg Kirke, Aarhus Søndre Provsti med
tilladelse til renovering og udbygning af køkkenet,
20200619_KBI Udtalelse_Renovering og udbygning
af køkken

Taget til efterretning. Ombygningen af køkkenet er i
gang.

19 - Orientering: Referat af møde i udvalg bag
udviklingskonsulent den 17. juni

Taget til efterretning. 



 

Sager:
Møde - Udvalget for kirkegårdsudvikling - Den 17.
juni 2020 (2020 - 18176)

Bilag:
Referat af udvalgsmøde for kirkegårdsudvikling
17.06.20

20 - Evt.

 

Hans Christian Feindor gav status for byggeprojekter
i Viby.
 
a. Viby Præstegård: Grund ved sognegården er
udmatrikuleret, så der er blevet en selvstændig
grund på Kirkestien, mens de øvrige 1.700 kvm
fortsat er til kirkelige formål.
 
Menighedsrådet har tilbagetrukket sin ansøgning om
nedrivning, så der kan laves en påkrævet ændring af
lokalplanen, så Kirkestien 1 ikke længere kun må
bruges til kirkelige formål. Hensigten er at få
omdannet præstegården til et kulturhus med
selvstændig bestyrelse og som bindeled mellem
kirken og sognet i det fremtidige "Viby C".
 
b Ny præstebolig: Menighedsrådet har købet
Damtoften 9 efter en forlænget proces, da det er
præsteembedet, der er køber, hvorfor der skal være
et cvr-nummer til den specifikke adresse. Derfor
skulle der laves et nyt cvr-nummer, hvilket
forlængede overtagelsen med en måned.
 
Der er indhentet tilbud på nedrivning, bortskaffelse
og miljøsanering på 100.000-125.000 kr., inkl. moms.
Der blive indhentet tilbud på opførelse af hus i
efteråret, når grunden er ryddet.
 
c. Viby Sognegård: Udvidelse er i gang. Budget og
tidsplan holder indtil videre, og menighedsrådet
forventer, at byggeriet afsluttes i oktober.
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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)
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