
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 27. oktober 2020 - d. 27-10-2020 kl. 16:00 til 19:00

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

Hans Christian Feindor forlod mødet kl. 17.30.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra 9. september 2020
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgmøde 9.
september 2020 (2019 - 37882)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt 

2 - Provstens orientering

a. Medlemsudvikling i Århus Søndre Provsti
b. Statistik over nydanskere i sognene i Århus Søndre
Provsti 
c. Samarbejde mellem provstier om folkekirkeligt
arbejde blandt migranter

Sager:
Statistik - Folkekirkens Migrantsamarbejde -
Nydanskere i sognene (2020 - 27289)
Samarbejde - Provstier - Folkekirkeligt arbejde
blandt migranter (2020 - 28963)
Statistik - Århus Søndre Provsti (2020 - 30411)

Bilag:
Ny statistik over nydanskere i hvert enkelt sogn, 8-15
Aarhus Søndre Provsti -, Invitation til landsdækkende
samarbejde for provstier om folkekirkeligt arbejde
blandt migranter, Fakta om indvandring og
folkekirken, Kort infoark om provstisamarbejdet,
Vedtægt for provstisamarbejde, Medlemsudvikling
2010-2020, Stillingsopslag - koordinator for

a. Sognene bør være opmærksomme på
medlemsudviklingen. Medlemsprocenten falder,
men det absolutte antal af medlemmer stiger. Faldet
i procent skyldes i høj grad de voldsomt faldende
dåbstal. I nogle sogne spiller antal af indvandrere
også en rolle.
 
b. Statistik fra Mellemkirkeligt Råd er sendt til
menighedsråd og præster. Ravnsbjerg Sogn er under
50% medlemmer, ligesom der også er sket en stor
stigning i antallet af indvandrere i f.eks. Holme og
Viby. En del indvandrere er kristne, men kun 3% af
disse er medlemmer af folkekirken. Det rejser
spørgsmålet, om folkekirkens opgave kun er at
betjene de medlemmer, der er, om folkekirken aktivt
skal hverve nye medlemmer eller om folkekirken skal
være folkets kirke? Kan og/eller skal folkekirken
bidrage til integration af indvandrerne, uanset
religion?
 
Provsten har opfordret sognepræsten i Ravnsbjerg til
at arbejde videre med indvandrere i Ravnsbjerg.
 



persisktalende c. Mellemkirkeligt Råd har ikke samarbejde med
nogen sogne i Århus. Provstiudvalget er ikke klar til
at træffe beslutning om at deltage i samarbejdet
med Mellemkirkeligt Råd.

3 - Mødeplan 2021

Flytning af provstiudvalgsmøde fra 9. september til
14. september 2021

Provstiudvalgsmøde den 9. september 2021, kl. 9.00
blev flyttet til den 14. december 2021, kl. 9.00
 
Dato for det orienterende møde om valg til
provstiudvalg flyttes fra 1. september 2021 til 25.
august 2021, kl. 19.

4 - Orientering om at omdanne gammel præstebolig
til kulturhus

Orientering om at omdanne gammel præstebolig til
kulturhus

Hans Christian Feindor orienterede om processen
om at omdanne den gamle præstegård på
kirkestien til kulturhus.
 
Der arbejdes på et lokalplanforslag
til Århus Kommune. Når skitserne er færdige, holdes
der møder med kommunen, hvorefter
lokalplanforslaget laves færdig til byrådsbehandling.
 
Ejerskabet til huset skal ligeledes afklares. Der
udarbejdes udkast til vedtægt, og kulturhuset bliver
selvejende institution, der lejer huset på en
sokkelgrund med brugsret i en årrække. Der skal
nedsættes en bestyrelse, og tanken er, at der
udpeges to medlemmer til bestyrelsen fra hhv.
Fredens Sogn og Viby Sogn, mens resten af
bestyrelsen vælges blandt de bærende foreninger,
der lejer sig ind. Denne bestyrelsesmodel anvendes i
mange foreninger.
 
De foreløbige budgetoverslag viser, at udlejning af
lokaler til private skal generere en indtægt på
ca. 140.000 kr. om året.
 
Processen fra indlevering af lokalplanskitse
til kommunal godkendelse af lokalplanen, valg af
bestyrelse og vedtagelse af vedtægter varer ca. 1 år.
Herefter kan man gå i gang med søge fondsmidler. I
mellemtiden indsætter man en
midlertidig bestyrelse, som skal undersøge, hvilke
fonde, der kan søges og hvilke foreninger, der vil leje
sig ind.
 
Et kulturhus vil passe godt til det øvrige projekt for
åbning af Viby Torv.

5 - Folkekirkens Familiestøtte: Evalueringsrapport
2016-19

Evalueringsrapport fra Folkekirkens Familiestøtte 

Provstiudvalget drøftede evalueringsrapporten for
de første 4 års drift af Folkekirkens Familiestøtte. Der
synes at være en udfordring med organiseringen og
ledelsesstrukturen, idet Folkekirkens Familiestøtte
på én gang er en selvstændig forening med en



Sager:
Samarbejder - Århus - Folkekirkens Familiestøtte
(2020 - 1712)

Bilag:
Pixi - Evaluering 2016-2019, Evaluering 16-19 Den
fulde rapport med forside

central ledelse, baseret i Aalborg, samtidig med at
man gerne vil operere landsdækkende, lokalt i
sognene, finansieret af folkekirkens provstier. På
denne måde er det en centralt styret forening med
decentral finansiering.
 
Århus Søndre Provsti står anført som medejer af
samarbejdet og anvendes derfor også i
markedsføringen af Folkekirkens
Familiestøtte. Århus Søndre Provsti deltager ikke i
samarbejdet, da der ikke har været tilslutning til det
på flere budgetsamråd. Provstiudvalget har
derfor ikke legitimitet til at gå med i samarbejdet.
Dette forhindrer dog ikke Folkekirkens Familiestøtte i
at arbejde i provstiet, hvor man har støttet 4
familier, men Århus Søndre Provsti støtter altså ikke
arbejdet økonomisk.
 
Provstiudvalget mener grundlæggende, at
Folkekirkens Familiestøttes diakonale arbejde er
anerkendelsesværdigt, men KFUM, FDF og andre
foreninger laver lignende, anerkendelsesværdigt
arbejde, og modsat disse foreninger og Folkekirkens
sociale arbejde i Århus samarbejder Folkekirkens
Familiestøtte ikke bredt med aktører i
civilsamfundet, men kun med kommunale aktører.

6 - Udviklingspuljen: Ansøgning om midler til
temadag om demens, gudstjeneste og musik

Ansøgning om 14.300 kr. fra provstiets
udviklingspulje til aktiviteter til temadag om demens,
gudstjeneste og musik fra sognepræsterne Lisbeth
Lindegaard (Skåde), Rebecca Holst Andersen
(Ravnsbjerg) og Trine Bredahl Nissen (Mårslet).

Sager:
Udviklingspuljen - Lisbeth Lindegaard, Rebecca Holst
Andersen og Trine Bredahl Nissen - Temadag om
demens (2020 - 28529)

Bilag:
Ansøgnuing PU temadag feb 21

Godkendt.

7 - Udviklingspuljen: Ansøgning om midler til Drop-
In-Dåb og Drop-In-Vielse

Ansøgning om 20.500 kr. til afholdelse af Drop-In-
Dåb og Drop-In-Vielse i Ravnsbjergkirken den 6.
november 2020. 

Godkendt.



Sager:
Udviklingspulje - Århus Søndre Provsti - Drop-In-Dåb
og Drop-In-Vielse den 6. november 2020 (2020 -
28951)

Bilag:
Budget DropInDåb og -Vielse nov 2020

8 - Mårslet Kirke: Ansøgning om 5%-midler til
kirketårn

Ansøgning om 200.000 kr. fra 5%-midlerne til
reparation af Mårslet Kirkes tårn

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirke - Renovering af tag på tårn
(2020 - 25260)
Byggesag - Mårslet Kirke - Renovering af tag på tårn
(2020 - 25260)
Byggesag - Mårslet Kirke - Renovering af tag på tårn
(2020 - 25260)

Bilag:
2020.09.07 Mårslet Kirke - Ansøgning til PU,
2020.10.03 Aarhus Søndre Provsti - Aarhus Stift -
ansøgn om rep af tårntag, Sv Til Mårslet MR vedr.
evt. godkendelse i stiftet (STPR F2 1076949)

Der godkendes 200.000 kr. af 5%-midlerne til
renovering af taget på Mårslet Kirkes tårn.
 
Derimod afholder menighedsrådet udgifter til
vedligeholdelse af Mårslet Præstebolig. 

9 - Mårslet Kirkegård: Ansøgning om fældning af
lindetræ

Ansøgning om fældning af lindetræ på Mårslet
Kirkegård 

Sager:
Henvendelse - Mårslet Kirkegård - Ansøgning om
fældning af lindetræ (2020 - 25432)
Henvendelse - Mårslet Kirkegård - Ansøgning om
fældning af lindetræ (2020 - 25432)

Bilag:
Fwd Fældning af lindetræ, Mårslet, Fwd Lindetræ,
Mårslet, IMG_5929, IMG_5931, IMG_5932,
IMG_5933

Godkendt.

10 - Kolt Kirkegård: Ansøgning om 5%-midler til
advokatudgifter

2 ansøgninger om hhv. 37.500 kr. og 15.625 kr. til
dækning af advokatomkostninger i forbindelse

Der godkendes i alt 53.125 kr. af 5%-midlerne til
advokatomkostninger i forbindelse med voldgiftssag
om Kolt Kirkegårds udvidelse. 



med sag om kirkegård. 

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

Bilag:
20201005082946958, Kolt, 5_-ansøgning 20.10.20

11 - Kolt Sogn: Synsudskrifter 2020

a. Synsprotokol Kolt Kirke og sognegård
b. Synsprotokol Kolt Præstebolig 

Sager:
Kolt Sogn - Syn - 2020 (2020 - 27303)

Bilag:
Syn kirke 1, Syn kirke 2, Syn kirke 3, Syn Pr.gd. 1, Syn
Pr.gd. 2, Syn Pr.gd. 3

a. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning
b. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning: Vedhæftede mangelliste forventes afholdt
over driften snarest muligt.

12 - Tranbjerg Sogn: Synsudskrifter 2020

a. Synsprotokol Tranbjerg Kirke
b. Synsprotokol Tranbjerg Sognegård.

Sager:
Syn - Tranbjerg Sogn - 2020 (2020 - 28825)

Bilag:
Syn af kirken 2020, Syn af Sognegården 2020

a. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning
b. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. Provstiudvalget afventer, om der er
økonomisk dækning for renovering af sognegård.

13 - Evaluering af budgetmøder med menighedsråd

Evaluering af budgetmøder med Kolt MR, Mårslet
MR og Tiset MR den 20. oktober.

Sager:
Økonomi - Budgetmøde 2020 - Kolt Menighedsråd
(2020 - 29414)
Økonomi - Budgetmøde 2020 - Mårslet
Menighedsråd (2020 - 29412)
Økonomi - Budgetmøde 2020 - Tiset Menighedsråd
(2020 - 29411)

Bilag:
Økonomimøde, 20.10.20, Kolt, Økonomimøde,
20.10.20, Mårslet, Økonomimøde, 20.10.20, Tiset

Provsten og formanden orienterede om afholdelse
af budgetmøde med Kolt Menighedsråd, Tiset
Menighedsråd og Mårslet Menighedsråd.
 
Møderne har været positive med en god dialog og
stor interesse for de sammenligninger, som
Provstiskyen tilbyder som analysemodel. Analysen
viste, at de 3 sogne alle har god drift.



14 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Budget 2021

Endelig budget 2021 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse.
 
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042,
Budget 2021, Endelig budget afleveret 12.10.2020

Sager:
Budget 2021 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Endeligt budget (2020 - 29434)

Bilag:
Budget 2021, endeligt, afl. 12.10.20

Provstisekretæren redegjorde for dispositionerne i
budget 2021. 
 
Endelig budget 2021 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse, CVR-nr. 21113042, Budget
2021, Endelig budget afleveret d. 12-10-2020 14:51
godkendt.

15 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: 3.
kvartalsrapport 2020

3. kvartalsrapport for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 

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

Bilag:
3. kvartalsrapport 2020

Fremlagt, godkendt og underskrevet.
 
Søren Gynther-Sørensen har foretaget intern kontrol
af bogføring og bilag den 14. oktober 2020.

16 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse:
revisionsprotokollat 2019

Behandling af revisionsprotokollat for Århus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2019.
 
Bemærk, at der under dette punkt ligger en oversigt
over provstirevisionens bemærkninger til alle
reviderede kirkekasser. Revisionsprotokollaterne
behandles samlet, men har hvert sit punkt på
dagsordenen af hensyn til den efterfølgende
journalisering og sagsbehandling.

Sager:
Regnskab 2019 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Revision (2020 - 9636)
Regnskab 2019 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Revision (2020 - 9636)

Bilag:
Århus Søndre Provsti kommentarer i protokollater,

Revisionsprotokollat for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2019 blev godkendt
med den bemærkning, at de forhold, som
provstirevisor fremhæver i protokollatet, er
udbedret i 2020, så den nødvendige, indre
sammenhæng mellem konto 638110-19 og 748030-
33 er genoprettet.
 
Provstiudvalget fortsætter sin
hidtidige forretningsgang, hvor provsten som daglig
forretningsfører attesterer bilag, inden de betales og
bogføres af provstisekretæren. Ved udgangen af hvert
kvartal udfører provstiudvalgsmedlem, Søren
Gynther-Sørensen, en intern kontrol af
regnskabsføringen.



Revisionsprotokollat

17 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse:
Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
(2019 - 26418)

Bilag:
Astrup-Tulstrup-Hvilsted, protokollat

Revisionsprotokollatet for Astrup-Tulstrup-Hvilsted
Kirkekasses regnskab 2019 blev godkendt.
Provstiudvalget henstiller til, at følgende
bemærkninger fra provstirevisor til regnskabet følges
fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.

18 - Beder Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Beder
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Beder Kirkekasse (2020 - 28842)

Bilag:
Beder, protokollat

Revisionsprotokollatet for Beder Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.
 
Alle de samarbejder, som menighedsråder indgår i,
skal anføres regnskabsinstruksen.
 
Der skal udarbejdes biregnskab for anlægsarbejder,
der strækker sig over flere år. Provstiudvalget afventer
byggeregnskab for udvidelsen af Beder Sognegård.

19 - Fredens Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Fredens
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Fredens Kirkekasse (2019 - 26398)

Bilag:
Fredens, protokollat

Revisionsprotokollatet for Fredens Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.

20 - Holme Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Holme
Kirkekasse 

Revisionsprotokollatet for Holme Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 



Sager:
Regnskab 2019 - Holme Kirkekasse (2020 - 19809)

Bilag:
Holme, protokollat

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.
 
Regnskab for menighedsplejen - og andre
biregnskaber - angives i regnskabets bilag.
 
Menighedsrådet skal altid udarbejde forklaringer til
regnskabet, og regnskabsføreren skal huske, at disse
skal indsættes eller vedhæftes særskilt, efter
at regnskabet er overført til Økonomiportalen.
 
Bogføring af arv og donationer samt
afstemningsforskel i gravstedskapitaler rettes op i
regnskab 2020.

21 - Kolt Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Kolt
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Kolt Kirkekasse (2019 - 26409)

Bilag:
Kolt, protokollat

Revisionsprotokollatet for Kolt Kirkekasses regnskab
2019 blev godkendt. Provstiudvalget henstiller til, at
følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.

22 - Malling Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Malling
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Malling Kirkekasse (2019 - 26402)

Bilag:
Malling, protokollat

Revisionsprotokollatet for Malling Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.
 
Alle de samarbejder, som menighedsråder indgår i,
skal anføres regnskabsinstruksen.
 
Hvis der udbetales honorar til menighedsrådet, skal
honoraret godkendes på menighedsrådsmøde - og skal
følge honorartaksterne vedtaget af budgetudvalget i
Århus.
 
Regnskab for menighedsplejen - og andre
biregnskaber - angives i regnskabets bilag.
 



23 - Mårslet Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Mårslet
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Mårslet Kirkekasse (2019 - 26397)

Bilag:
Mårslet, protokollat

Revisionsprotokollatet for Mårslet Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt.
 
Provstiudvalget henstiller til, at konverteringen af
anlægsmidler fra kirkerenovering til kirkedige rettes i
regnskab 2020.

24 - Ormslev Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Ormslev
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Ormslev Kirkekasse (2019 - 26412)

Bilag:
Ormslev, protokollat

Revisionsprotokollatet for Ormslev Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.

25 - Ravnsbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for
Ravnsbjerg Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Ravnsbjerg Kirkekasse (2019 -
26414)

Bilag:
Ravnsbjerg, protokollat

Revisionsprotokollatet for Ravnsbjerg Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.
 
Regnskab for menighedsplejen - og andre
biregnskaber - angives i regnskabets bilag.
 
Kollekter skal afregnes og udlignes løbende.
 
Bogføring af arv og donationer rettes op i regnskab
2020.
 
Alle de samarbejder, som menighedsråder indgår i,
skal anføres regnskabsinstruksen.
 
Hvis der udbetales honorar til menighedsrådet, skal
honoraret godkendes på menighedsrådsmøde - og skal
følge honorartaksterne vedtaget af budgetudvalget i
Århus.
 
Regnskabsinstruksen opdateres, så menighedsrådets



kasserer kan anvise bilag.

26 - Skåde Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Skåde
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Skåde Kirkekasse (2019 - 26405)

Bilag:
Skåde, protokollat

Revisionsprotokollatet for Skåde Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt.

27 - Tiset Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Tiset
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Tiset Kirkekasse (2019 - 26410)

Bilag:
Tiset, protokollat

Revisionsprotokollatet for Tiset Kirkekasses regnskab
2019 blev godkendt. Provstiudvalget henstiller til, at
følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet følges fremadrettet:
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet på et
møde tager en beslutning om ikke at hjemtage moms
vedrørende de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at beregne
momsen.
 
Alle de samarbejder, som menighedsråder indgår i,
skal anføres regnskabsinstruksen.

28 - Tranbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat

 Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for
Tranbjerg Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Tranbjerg Kirkekasse (2019 - 26400)

Bilag:
Tranbjerg, protokollat

Revisionsprotokollatet for Tranbjerg Kirkekasses
regnskab 2019 blev godkendt. Provstiudvalget
henstiller til, at følgende bemærkninger fra
provstirevisor til regnskabet følges fremadrettet:
 
Regnskab for menighedsplejen - og andre
biregnskaber - angives i regnskabets bilag.

29 - Viby Kirkekasse: Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Viby
Kirkekasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Viby Kirkekasse (2019 - 26407)

Bilag:
Viby, protokollat

Revisionsprotokollatet for Viby Kirkekasses regnskab
2019 godkendes under forudsætning af, at de
alvorlige mangler i forbindelse med
menighedsrådets godkendelse af regnskabet bringes
i orden snarest.
 
Såfremt det ikke allerede er sket, skal menighedsrådet
således behandle regnskabet på møde, så regnskabets
bundtekst, hvornår det er afleveret, tydeligt fremgår af
protokollen, som underskrives af det afgående
menighedsråd. Behandlingen skal ske
på menighedsrådsmøde, inden det nye menighedsråd



tiltræder.
 
Herudover anbefales menighedsrådet at anvende det
nyest tilgængelige momsskema.

30 - Til orientering: Fra Tiset MR vedr.
parkeringsplads og bolig

 

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

Bilag:
VS Parkeringsplads. og Bolig.

 

31 - Evt.

 

Hans Christian Feindor meddelte, inden han forlod
mødet, at udvidelsen af Viby Sognegård er
tilendebragt.
 
Ændring af formandsmøde fra november 2020
til januar 2021 er blevet sendt ud til
menighedsrådene.
 
Provsten nævnte, at der endnu ikke foreligger
en beslutning vedr. lønramme 3-ansøgninger.
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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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