
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 9. september 2020 - d. 09-09-2020 kl. 09:00 til 11:00

Deltagere: Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby Kristiansen, Lars Vestergaard
Jacobsen, Per Thomsen, Mogens Mejer Mortensen
Afbud: Søren Gynther-Sørensen, Hans Christian Feindor-Christensen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 18. august
2020
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 18.
august 2020 (2020 - 17083)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet.
b. Godkendt  

2 - Provstens orientering

a. Opslag af LR3-stillinger 
b. Ny rapport om tal i Folkekirken

Sager:
Personale - Sognepræster - Århus Søndre Provsti -
Løn, honorarer, godtgørelser m.v. 2020 (2020 -
22520)

Bilag:
Opslag Århus Søndre LR3 - ny

a. Provsten orienterede om opslag af to
præstestillinger i løngruppe 3 i Århus Søndre Provsti.
Stillingerne forudsætter et ekstra gear, da man skal
løfte fællesopgaver i provstiet udover egne opgaver i
eget sogn. Provsten indstiller to præster til
biskoppen, der træffer afgørelse.
 
b. Erling Andersen fra FUV har netop færdiggjort
en ny rapport "Hvad skal vi med tal?". Rapporten
viser, vor drastisk dåbstallene er faldet de seneste år.
I Århus har væksten indtil nu afbødet dette fald. En
anden pointe i rapporten er Folkekirken ikke rammer
de mange kristne indvandrere, mens et tredje
forhold er det voksende antal ældre, der flytter
Folkekirkens fokus. Der er lavet aftale med Erling
Andersen om at præsentere rapporten på næste
formandsmøde. Provstiudvalget besluttede at flytte
mødet til januar 2021 og samtidig invitere præsterne
med på mødet.

3 - Evaluering af budgetsamrådet Provstiudvalget evaluerede budgetsamrådet med en
drøftelse af provstiets budgetfordelingsmodel, som



Provstiudvalgets evaluering af det afsluttende
budgetsamråd den 2. september 2020 

der er bred opbakning til i sognene, som
stadig udbygges, men som også fortsat har sine
begrænsninger.
 
Et tema er lønudgifter, som groft sagt kan deles i to:
udefrakommende, overenskomstmæssige stigninger
og sognets lønudgifter til aktiviteter.
Aktiviteter medfører lønudgifter.
 
Efter 5 år er sognenes drift generelt kommet tættere
på ideallinjen, idet der er blevet flyttet
driftsmidler fra de ældre bysogne til de vækstende
forstadssogne. Det næste spørgsmål er, om alle
sogne nødvendigvis skal tættere på linjen, da
specifikke forhold i enkelt sogne kan begrunde,
hvorfor der fortsat er afstand. Dette gælder også for
aktiviteter. En begrænsning i modellen er netop
bevilling af midler til aktiviteter, idet der er så store
forskel på sognenes aktivitetsniveau. Dette er
forsøgt udjævnet ved at oprette puljer, hvorfra der
kan søges midler til aktiviteter, der ligger udover den
almindelige drift. Desværre kan provstiudvalget
konstatere, at der søges meget lidt fra puljerne,
måske fordi det kræver en bevidsthed om deres
eksistens og kræver en ansøgningsindsats. Desuden
er puljemidler af natur midlertidige, hvilket også kan
afholde nogle fra at søge, da det kan skabe
usikkerhed om fortsættelsen af en given aktivitet.
 
Provstiudvalget drøftede derfor, om
en puljebevilling, der var blevet fornyet 2-3 år,
skulle lægges over i sognets drift som fast bevilling
og hvilke kriterier, der skulle lægges til grund for en
fast bevilling. Dette kræver en form for kvantitets- og
kvalitetsmåling af indsatsen, som indtil videre har
været fremmed for Folkekirken. Og i forlængelse
heraf, om midlerne skal trækkes retur, hvis
aktiviteten ophører, så midlerne ikke anvendes til
drift, og hvordan det skal kunne styres.

4 - Budget 2021

a. Orientering fra fordelings- og
budgetudvalgsmøder hhv.  og 3. september i Århus-
provstierne
 
b. Godkendelse af den endelige fordeling af den
økonomiske ramme på 65.935.000 kr. i 2021 i Århus
Søndre Provsti.

Sager:
Økonomi - Fordelingsudvalget - Møde den 26. august
2020 (2020 - 24091)

a. Provstiudvalget drøftede kort seneste
budgetudvalgsmøde, herunder oversigterne over
fordeling af restpuljer og bevillinger til anlæg.
Bevillinger til de fælles samarbejder er begrundet i
vækst ligesom bevillingerne til anlæg.
 
b. Den samlede økonomiske ramme for budget 2021,
der blev fremlagt på budgetsamrådet den 2.
september 2020, blev godkendt med følgende
bevillinger:
 
Kirkekasser:
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse



Bilag:
2b Oversigt særlige anlægsbevillinger 2014-2021, 2c
Fordeling af restpuljer mellem provstierne

Drift: 2.753.710 kr.
 
Beder Kirkekasse
Drift: 2.790.320 kr.
Anlæg: Renovering af tårn i Beder Kirke 252.750 kr. 
 
Fredens Kirkekasse
Drift: 4.588.290 kr.
 
Holme Kirkekasse
Drift: 4.942.430 kr.
Anlæg: Ny materielgård 562.500 kr. Renovering af
køkken i sognegård 250.000 kr.
 
Kolt Kirkekasse
Drift: 3.248.780 kr.
 
Malling Kirkekasse
Drift: 3.015.320 kr.
Anlæg: Indvendig renovering af Malling Kirke
1.822.500 kr.
 
Mårslet Kirkekasse
Drift: 3.295.600 kr.
Lokalfinansieret præst: 250.000 kr.
Anlæg: Renovering af kirkedige 975.000 kr.
 
Ormslev Kirkekasse
Drift: 2.875.790 kr.
Lokalfinansieret præst: 550.000 kr.
Anlæg: Renovering af konfirmandstue 135.000 kr.
 
Ravnsbjerg Kirkekasse
Drift: 3.545.950 kr.
Anlæg: Udvidelse af mødefaciliteter 125.000 kr.
 
Skåde Kirkekasse
Drift: 5.027.660 kr.
Lokalfinansieret præst: 125.000 kr.
 
Tiset Kirkekasse
Drift: 1.724.730 kr.
 
Tranbjerg Kirkekasse
Drift: 4.199.650 kr.
Lokalfinansieret præst: 470.000 kr.
 
Viby Kirkekasse
Drift: 5.092.920 kr.
Anlæg: Ny præstebolig 2.000.000 kr.
 
Feriepengeforpligtelse: 2.200.000 kr.
Omprioriteringspulje: 756.458 kr.



 
Provstiudvalgskassen:
Provstikontorets drift: 1.407.000 kr.
Brandsoft-abonnementer: 325.000 kr.
Stiftsbidrag: 193.000 kr.
 
Fælles provstisamarbejde
Regnskabskontoret: 2.000.000 kr.
Udviklingspulje: 1.700.000 kr.
Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster:
200.000 kr.
 
Fælles samarbejde med Århus-provstierne
Skole-Kirke-Samarbejdet: 362.000 kr.
Kommunikation og kampagner: 360.000 kr.
Personalekonsulent: 310.000 kr.
Undervisning af konfirmander med særlige behov:
300.000 kr.
Budgetreserven (5% midlerne): 2.000.000 kr.

5 - Mødeplan for 2021

Fastlæggelse af provstiudvalgets mødekalender i
2021 

Sager:
Møde - Aarhus Søndre Provstiudvalg - Mødeplan
2021 (2020 - 24679)

Bilag:
Provstiudvalgsmøder 2021

Provstiudvalget vedtog følgende mødeplan for 2021:
 
Tirsdag den 19. januar, kl. 16.30-19.00: Formands- og
præstemøde (flyttet fra november 2020)
Tirsdag den 9. februar, kl. 09.00-12.00: 1.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 16. marts, kl. 09.00-12.00: 2.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 21. april, kl. 09.00-13.00: 3.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 11. maj, kl. 19.00-22.00: Indledende
budgetsamråd
Torsdag den 17. juni, kl. 15.00-18.00: 4.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 25. august, kl. 09.00-13.00: 5.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 1. september, kl. 19.00: Valg til
provstiudvalg, orienteringsmøde
Onsdag den 8. september, kl. 19.00-22.00:
Afsluttende budgetsamråd
Torsdag den 9. september, kl. 09.00-11.00: 6.
provstiudvalgsmøde
Torsdag den 28. oktober, kl. 09.00-12.00: 7.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 9. november, kl. 17.00-19.00:
Formandsmøde
Torsdag den 9. december, kl. 15.00-18.00: 8.
provstiudvalgsmøde
 
Provstesyn
Onsdag den 19. maj
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 2. juni



6 - Tranbjerg Materielgård: Byggeregnskab

Byggeregnskab for ny materielgård ved Tranbjerg
Kirkegård.
 
Budget: 600.000 kr.
Realiseret: 555.010,12 kr.
 
Der er udbetalt 497.275 kr. af provstiets
anlægsmidler og de resterende udgifter er
finansieret af kirkekassens frie midler.

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

Bilag:
Projektregnskab Ny materialegård, Referat MR møde
august 2020

 Byggeregnskab for materielgård er godkendt.

7 - Skåde Kirkegård: ansøgning om ændringer i 2
afdelinger

a. Ansøgning om omlægning af afd. E fra
traditionelle kistegraver til plader i plæne. 
b. Ansøgning om 56.464 kr. af provstiets
udviklingspulje til omlægning af afd. E.
c. Ansøgning om omlægning af fællesurnegraven

Sager:
Byggesag - Skåde Kirkegård - Omlægning (2020 -
16667)

Bilag:
Ansøgning Ny Afdelig E til Provstiudvalget i Søndre
Provsti, Ansøgning om ændringer i Fællesurnegraven
på Frederikskirkens kirkegård, Ansøgning til
Udviklingspuljen i Søndre Provsti, Bilag 1 -
Principskitse afd E Skåde, Bilag 2 - endelig placering
af træer og stauder, Bilag 3, Bilag 4 Principskitse
Urnefælles Skåde

a. Godkendt
b. Der godkendes 56.464 kr. af provstiets
udviklingspulje til kirkegårde. Midlerne udbetales
mod dokumentation for udgifterne.
c. Godkendt

8 - Fredenskirkens Sognegård: Ansøgning om anden
anvendelse af anlægsmidler

Ansøgning om anvendelse af overskud på 207.636,56
kr. fra tidligere anlægsarbejde til ombygning af
Fredenskirkens Sognegård.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet kan
overføre 207.636,56 kr. i overskydende anlægsmidler
fra projekt i 2013 til den igangværende renovering af
Fredenskirkens Sognegård.
 
Når renovering er færdig, skal der indsendes



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

Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget, Ansøgning
provstiudvalg_sognegårdsprojekt

byggeregnskab til provstiudvalgets godkendelse.

9 - Til orientering: Tilladelse til etablering af
ventilation i Astrup Præstegård

Stiftets godkendelse af etablering af ventilation i
Astrup Præstegård efter skimmelsanering. 

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

Bilag:
Til MR - tilladelse

Taget til efterretning 

10 - Til orientering: Udsættelse af De dødes dag til
2021

Udsættes til 6. november 2021.

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

Bilag:
VS De dødes dag - udsættes til 2021

Taget til efterretning 

11 - Til orientering: Klage fra Skt Markus MR over
samarbejder i Århus-provstierne

 

Sager:
Klagesag - Sankt Markus Menighedsråd - klage over
domprovstens/provstiudvalgets forvaltning af den
fælles kommunikationsordning i Aarhus Domprovsti
- samarbejde med Dream Broker (2020 - 17119)

Bilag:

Taget til efterretning 



Følgebrev til KM, Fra Sankt Markus MR med
anmodning om at orientere KM, Brev til KM ved
vedtægt til godkendelse, Bilag 1

12 - Evt
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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)

Mogens Mejer Mortensen
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