
Provstiudvalgsmøde den 20. august 2018 kl. 9.00 i Holme sognegård. 

 

Referat: 

 

1. Referat fra provstiudvalgsmøde den 11. juni 2018 

Godkendt. 

 

2. Orientering/drøftelse  

- v. provst 

a) Ungekonference orientering om opfølgning. 

De fire Aarhus provstier samt Skanderborg provsti deltager i gymnasieprojektet, der bliver afviklet 
på Marselisborg gymnasium den 24/1 2019. Foredrag ved Ulrik Uggerhøj (Viden), Kristian Leth 
(Tro), koncert Kristian Leth. 
Stiftsrådet har bevilget kr. 30.000 og hvert af de deltagende provstier bevilger kr. 12.000. 
 
b) Orientering om personalekonsulent. Status andre provstier. Vedtægt og  

   stillingsopslag. 

Aarhus Nordre provsti har ved budgetsamråd besluttet at indgå i et samarbejde om fælles 
personalekonsulent med Aarhus Søndre provsti. Vedtægten er således rettet til kun at omfatte de 
to provstier. Aarhus Domprovsti og Aarhus Vestre provsti har meddelt, at de ikke kan samle flertal 
til at indgå i samarbejdet. Vedtægten sendes til kirkeministeriets godkendelse og stillingen opslås 
primo oktober 2018 med tiltrædelse 1. januar 2018. 
 
c) Nyansatte præster i provstiet. 

Trine Bredahl Nissen i Mårslet sogn. Indsat den 3. juni 2018. 
Rebecca Holst Andersen i Ravnsbjerg sogn. Indsat den 19. august 2018. 
Line Theresia Svendsen i Beder – Malling sogne. Indsættes den 26. august 2018. 
Benedikte Vejlby Baggesgaard i Holme sogn. Indsættes den 2. september 2018. 
 
Stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Tranbjerg bliver ledig fra den 1. september 2018. 
Stillingen vil blive opslået i præsteforeningen. 
  

d) Samarbejdsaftaler med kommunen. 

Provst Esben Thusgaard har fremsendt forslag til samarbejdsaftaler mellem Aarhus provstierne og 

magistraterne for henholdsvis Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus 

kommune. Der blev drøftet hvilken rolle Folkekirkens Familiestøtte og Folkekirkesamvirke har i 

dette samarbejde. Det er vigtigt at få fundet en fællesstruktur med relation til de enkelte sogne. 



(Provstiudvalget diskuterede spørgsmålet om, hvem der har myndighed til at indgå aftaler og hvor 

relationen til sognene er).  

 

e) Viby kirkerenovering. 

Budgettet for Viby kirkerenovering er overskredet 1. mill. efter foretaget licitation. Menighedsrådet 

har sammen med arkitekten fundet besparelser og fravalgt flere projektopgaver, for at nedbringe 

udgiften. Menighedsrådet vil i stedet søge fondsmidler, og håber derved, at de ønskede projekter 

alligevel kan gennemføres. Det er vigtigt at kunne gennemføre de grundlæggende renoveringer i 

kirkerummet. Menighedsrådet vil vende tilbage, hvis der opstår problemer med dette. 

 

3. Kolt: 

    -  oversigt over økonomi  

    -  ansøgning til budgetreserven vedr. parkkirkegården kr. 54.500 

    -  tillægsbevilling til anlæg 2019 eller 2020? 

       Fugning kirkegulv kr. 132.000 og Rygning på maskinhus kr. 42.950 

 

Provstiudvalget bevilger kr. 54.500 af provstiets budgetreserve til at dække Kolt menighedsråds 
uforudsete udgifter til advokatbistand og vurdering af omlægning i forbindelse med sag om Park 
kirkegården. 
Der bevilges anlægsmidler i 2019 kr. 42.950 til reparation af rygningerne på maskinhuset og 
mandskabsbygningen. 
Anlægsbevilling til fugning af kirkens gulv vil indgå som ønske i provstiudvalgets budgetprioritering 
for 2020. Kolt bør indhente et ekstra tilbud på arbejdet. 
 
 

 

4. Astrup:  

- Orientering om projekt kirkekalkning  

- Ansøgning om tillægsbevilling 2019 kr. 150.000kr 

 

Arkitektfirmaet Linjen har udarbejdet et projektforslag til kr. 2.973.800, hvori der bl.a. også er 

projekteret med flytning af orgel og ny mosaikrude i vestvinduet. Menighedsrådet har fravalgt 

projektforslaget pga. økonomien og tegnestuen har fremsendt et revideret overslag på projektet til 

kr. 422.375, som viser sig ikke at rumme afrensning af friserne i kirken og kalkningen udføres kun 

30 cm fra disse. Menighedsrådet har i stedet indhentet tilbud fra Dansk Kirkekalk kr. 611.250, som 



indbefatter reparation af revner i murene, afrensning, kalkning og opmaling af stafferinger. Derfor 

ønsker menighedsrådet at benytte Dansk Kirkekalk til opgaven.  

Der er i 2018 bevilget kr. 350.000 til den indvendige kalkning af Astrup kirke. Menighedsrådet 

søger nu om ekstra bevilling i 2019 til afrensning og reparation af murene. I 2018 har 

menighedsrådet modtaget en bevilling til udskiftning af kapellets tag på Astrup kirkegård og 

foreslår selv at anvende et overskud herfra til kalkningsprojektet.  

Provstiudvalget reservere kr. 150.000 i anlægsmidlerne for 2019 med betingelse af at et overskud 

fra udskiftningen af kapeltaget bruges på kalkningen. 

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens udtalelse. 

Der skal indhentes flere tilbud på kalkningsprojektet end det fra Dansk Kirkekalk. 

 

4.a Mårslet kirkedige: 

- Ansøgning om anlægsbevilling 2019 kr. 975.000.  

Arkitekt Hans Lund har fremsendt en rapport for udbedring af Mårslet kirkegårds sydmur og en 

estimeret pris på kr. 975.000 til projektet. 

Sydmuren er ikke ved at vælte men den ydre stensætning har sluppet og vil på et tidspunkt skride 

ud og ned over terrænet.  

Provstiudvalgets bevilling afventer udfaldet af øvrige nødvendige projekter i provstiet. Der 

etableres en omprioriteringspulje for 2019, da der er flere store uopsættelige projekter i provstiet, 

som kræver nærmere undersøgelser inden anlægsmidlerne for 2019 kan fordeles.  

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens udtalelse. 

 

5. Afsluttende Budgetsamråd 4. sept. 

a) Dagsorden med økonomi og øvrig orientering ved forskellige folk. 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

b) Anlægsbevillinger i 2019 i alt kr. 6.920.134. 

Mårslet: Flytning af teknikrum, som led i kirkerenovering kr.         318.083 
Fredens: Udskiftning af Glasfacade i Grønnegård/sognegård kr.  237.500 
Ravnsbjerg: Renovering af præstebolig kr.                                     1.000.000 
Beder: Sognegårdsudvidelse. Køkken. kr.                                           375.000 
Beder/Malling: Kirke-kultur medarbejder driftstilskud i 2 år kr.    200.000 
Malling: Graverbygning kr.                                                                   100.000 



Kolt: Indvendig kalkning/eller nyt kirketag kr.                                1.100.000 
          Rygning på maskinhus og mandskabsbygning kr.                     42.950 
Skåde: Sognegårdsudvidelse kr.                                                           250.000 
Astrup: kirkekalkning kr.                                                                        150.000 
Mgl. beløb til låneindfrielse i 2017: kr.                                             143.709 

Dansk kirke i udlandet: kr.                                                                    23.400 

 
Omprioriteringspulje: kr.                                                                   2.979.492 
(Viby præstebolig, formodning om skimmelsvamp. 
Kolt kirkegårds sag, Kolt kirke tag, Kolt kirkegulv fugning. 
Viby kirkerenovering 
Mårslet kirkegårdsdige 
Holme nedrivning af kapel 
Tiset kirke tag.) 
 

c) Låneprofil. 

Aarhus provstierne tildeler ekstraordinært Aarhus Søndre provsti kr. 2 mill. til nedbringelse af gæld 

i 2019. Provstiudvalget vælger at indfri lånet til Holme sognegårdsudvidelse. Således er 

låneydelserne fra 1. jan. 2020 kr. 0. 

 

d) Samlet Husholdningsregnskab 2019: Udgift i alt kr. – 65.166.000 

Tildelt ligning kr.                                                                        65.166.000 
Drifts udgifter kirkekasser og PUK kr.                                  - 48.338.150 
Anlægspulje kr.                                                                           -6.920.134 
Låneydelser og indfrielse kr.                                                     -3.032.716 
Stiftsbidrag kr.                                                                                -185.000 
Budgetreserven kr.                                                                     -2.000.000 
Præsteløn kr.                                                                               -1.170.000 
Provstisamarbejder kr.                                                              -2.250.000 
Samarbejde m. andre provstier kr.                                         -1.270.000 
 
 
e) Retningslinjer for budgetprocedure/ gruppedrøftelser. 

Det blev aftalt at udsætte gruppedrøftelse af provstiets opgaver evt. til formandsmødet i 

november.  

Orientering om retningslinjer for bugetlægning i provstiet udsættes til foråret og budgetsamråd 

2019. 

 



f) Besparelser i forsikringsbidrag 2019 for de enkelte sogne 

    Besparelse for kirkekasserne i alt kr. 730.000 i forhold til budget 2018  

 

g) Oversigt over igangværende anlægsprojekter 

    Igangværende anlægsarbejder i provstiet for kr. 22.696.780 

 

6. Puk halvårsrapport. 

    Godkendt. 

7. Ravnsbjerg synsprotokol. 

    Godkendt under forudsætning af der er budgetmæssig dækning i kirkekassen. 

8. Beder synsprotokol. 

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

 

Orientering. 

9. Ormslev kirkerenovering – Budget overholdes. 

     Taget til efterretning. 

 

10. Mårslet kirkerenovering –  

      Revner i murværk projekt fra Abrahamsen til godkendelse hos Nationalmuseet 

     (187.000kr fra uforudsete udgifter i budgettet) 

      Taget til efterretning. 

 

11. Landemode – invitation til den 29. august Aarhus Domkirke kl. 10.  

       Søren Gynther-Sørensen deltager. 

 

12. Provstiudvalgsmode – invitation til 15. november 2018 kl. 16-20 på  

      Diakonhøjskolen. Tilmelding senest 1. november.   

      Søndre provstis sekretær og provst anmodet om oplæg. 

      Taget til efterretning. 

       Lars Jacobsen, Søren Gynther-Sørensen, H. C. Feindor Christensen, Helga Kolby   



      Kristiansen, Lars Thruesen deltager. 
 
 
13. Provstiudvalgskonference – 3. november 2018 på Vingstedcentret ved Vejle.  

       Program afventes. 

 

14. Evt.  

      Per Thomsen melder afbud til provstiudvalgsmøde den 11. september 

      Lars Jacobsen melder afbud til budgetsamråd den 4. september. 


