
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 8. december 2020 - d. 08-12-2020 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat af møde den 27. oktober
2020
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 27.
oktober 2020 (2020 - 25056)

Bilag:
Referat af PU-møde 27.10.20

1. Godkendt og underskrevet
2. Godkendt med tilføjelse af pkt. 2f

2 - Provstens orientering

a) Aflysning af Drop-in-Dåb og Drop-in-Vielse den 6.
november
b) Ny organisering af Personregistrering Syd
c) Informationsmøde om nye kirkegårdstakster den
2. december 
d) Organisering af samarbejderne i Århus
e) Forberedelse til formandsmøde 19. januar 2021

Bilag:
Personregistrering, vedtægt

a) Drop-in-Dåb og -vielse blev aflyst, da man ikke
mente at kunne styre antallet af deltagere i en tid
med coronarestriktioner. Lisbeth Lindegaard og
Rebecca Holst Andersen foretog dog 2 vielser og 3
dåb, der alligevel var mødt op. Næste dato er 12.
november 2021 med både vielser og dåb. I
mellemtiden drøftes frekvensen med de øvrige
provstier i Århus.
b) Personregistrering skal reorganiseres, da der er
kommet betragteligt flere sogne med siden
opstarten. Det er nu kun Ormslev, Beder og Viby,
der ikke deltager. Sidstnævnte har dog udtrykt
interesse for at indtræde i samarbejdet. Samarbejdet
organiseres fortsat under Menighedsrådslovens
§42a, hvorfor den udarbejdede vedtægt kun
skal godkendes af menighedsrådene på deres første
møde i 2021, inden den indsendes til stiftet. De
væsentligste ændringer består i, at finansieringen fra
2022 trækkes ud af de deltagende sognes
kirkekasser og lignes direkte ud til Ravnsbjerg
Kirkekasse ligesom der nedsættes et
forretningsudvalg, der skal varetage den daglige



ledelse af personalet. Bestyrelsen består fortsat af
alle kbf'er, der mødes én gang årligt. Da Holme
Sogn senest er indtrådt i samarbejdet, skal der
ansættes endnu en medarbejder, som evt. også skal
varetage Viby, hvis det sogn vælger at indtræde i
samarbejdet. Viby skal beslutte sig inden 1. marts
2021.
c) Den 2. december 2020 blev der afholdt
3 informationsmøder om de nye kirkegårdstakster
med kirkegårdsledere, gravere og menighedsråd fra
de tre provstier med kirkegårde.
Takstberegningsforløbet viser et forbilledligt godt
udført arbejde, men det viser også, at takstudvalget
ikke ville kunne have løftet opgaven selv, men har
haft brug for sekretariatsbistand. Ligeledes har
forløbet vist, hvor kompliceret ledelsen af de fælles
opgaver i Århus kan være og viser, at der er brug for
en sekretærfunktion til understøttelse af
budgetudvalget og måske af de øvrige samarbejder
og fælles funktioner i Århus generelt. Det nye
budgetudvalg bør se på mulig struktur for
understøttelse.
d) Et konkret eksempel på det ovenstående er den
fælles kommunikationsordning, hvori Aarhus Nordre,
Aarhus Søndre og Aarhus Dom deltager fuldt, mens
Aarhus Vestre deltager i de fælles
marketingskampagner, som Brian Ørnbøl bruger ca.
30% af sin arbejdstid på. Efter at flere sogne i Aarhus
Domprovsti ikke ønsker fortsat deltagelse i
kommunikationsordningen i sin nuværende form, er
der indledt en proces, der skal reorganisere
kommunikationsordning sådan, at den eksisterende
ordning formelt afsluttes, inden en ny funktion
opbygges. Der er derfor blev afholdt indledende
drøftelser af handleplan, udkast til ny vedtægt samt
forskellige scenarier for det fremtidige samarbejde.
Dette behandles på vores næste provstiudvalgsmøde
og skal godkendes af alle fire provstiudvalg og
budgetsamråd.
e) Pga. de nuværende restriktioner udskydes
formands- og præstemødet til den 3. marts 2021, kl.
16.30. Der afholdes ekstra provstiudvalgsmøde med
Erling Andersen den 19. januar 2021, kl. 10. Provst
Anders Bonde inviteres til et oplæg om Favrskov
Provstis klimarapport på det indledende
budgetsamråd den 11. maj 2021.
f) Provstiudvalget drøftede tilsyn med Aarhus Søndre
Provstis deltagelse i forsøgsordningen
(forsøgsramme nr. 1, samarbejder om puljer). Der
sendes overblik over puljernes størrelse 2018-21
og godkendelser på budgetsamråd med henvisning
til referater og regnskaber på provstiets side på
provsti.dk til Århus Domprovsti, der fører tilsynet.



3 - Orientering om møde i Fordelingsudvalget 11.
november 2020

Referat fra møde i Fordelingsudvalget den 11.
november 2020 

Sager:
Økonomi - Fordelingsudvalget - Møde den 11.
november 2020 (2020 - 32707)

Bilag:
Ref fra Fordelingsudv-2020-11-11

Provstiudvalget drøftede referat af møde i
fordelingsudvalget den 11. november 2020. Særligt
punkterne 2d. og 2e. blev drøftet. Den fælles
forprojekteringspulje på 475.000 kr. nedlægges pga.
manglende tilslutning fra Aarhus Domprovsti.
Ligeledes nedlægges den fælles pulje på 500.000
kr. vedr. aktiviteter på ungdoms- og videregående
uddannelser pga. manglende ansøgninger. Beløbene
fra de nedlagte puljer modregnes i fremtidige
bevillinger til hhv. Aarhus Nordre Provsti og Aarhus
Domprovsti.

4 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse:
Godkendelse af regnskab 2019

Stiftets godkendelse af regnskab 2019 for Aarhus
Søndre Provstiudvalgskasse 

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 13552)

Bilag:
Til Aarhus Søndre med godkendelse af PUK regnskab

Stiftets godkendelse indeholder et krav om
oprettelse af intern kontrolforanstaltninger, så
fuldmagtshavere ikke kan disponere alene.
Provstirevisor har i revisionsprotokollatet
udelukkende anført dette som en anbefaling,
sammen med en anbefaling af, at der etableres en
intern kontrol pga. den begrænsede
funktionsadskillelse. 
 
Provstiudvalgets forretningsgang for
bilagshåndtering er som følger:
Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen attesterer
bilag, inden de betales og bogføres af
provstisekretær, Mathias Hede Madsen.
Betalinger, der er tilbagevendende, attesteres én
gang, når de igangsættes. Søren Gynther-Sørensen,
provstiudvalgsmedlem og pensioneret revisor,
udfører kvartalsmæssig kontrol af bogføringen og
orienterer provstiudvalget i forbindelse med
behandling af kvartalsrapport på næstkommende
provstiudvalgsmøde. Denne kontrolfunktion blev
vedtaget den 6. juni 2019 i forbindelse med
provstiudvalgets seneste godkendelse af bilag til
regnskabsinstruks.
 
Ligeledes har provstiudvalget på sit møde den 3.
december 2019 under behandlingen af stiftets
godkendelse af regnskab 2018 udtrykt fuld tillid til, at
provstisekretæren har alenefuldmagt til banken.
 
Provstiudvalget har derfor for længst etableret de
anbefalede kontrolforanstaltninger, hvilket
provstirevisor og i forlængelse heraf også stiftet ikke
synes at have registreret. Spørgsmålet tages
derfor op på møde med stift og provstirevisor den
24. marts 2021. Har andre provstisekretærer
alenefuldmagter eller B-fuldmagter, hvor en anden
skal godkende betalinger.

 



Provstisekretæren oplyste, at der i forbindelse med
indsendelse af materialer til provstirevision ER
afleveret afstemning af 5%-midler og lønafstemning
fra FLØS. Der foretages ALTID afstemning mellem
bogføring, e-indkomst og lønsystemet.
 
Der er redegjort for de samarbejder, som provstiet
indgår i - med en beklagelig forglemmelse af
samarbejdet om Folkekirkesamvirke, der ophørte
medio 2019.

5 - Ansøgning om ny tårntrappe i Tiset Kirke

Ansøgning om etablering af ny, udvendig tårntrappe
i Tiset Kirke. Pris på 63.150 kr. finansieres af egne frie
midler.
 
Sagen er sendt til udtalelse hos konsulenterne.

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Tiset - Tiset Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning, tårntrappe (2020 -
31398)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

Godkendt af egne midler. Arbejdets igangsættelse
afventer stiftets godkendelse af projektet.

6 - Ansøgning om nyt tag og træbeklædning på
kapel ved Tiset Kirke

Ansøgning om etablering af ny, udvendig tårntrappe
i Tiset Kirke. Pris på 143.225 kr. finansieres af egne
frie midler.
 
Sagen er sendt til udtalelse hos konsulenterne.
 

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Tiset - Tiset Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser, kapeltag (2020 - 31399)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

Godkendt af egne midler. Arbejdets igangsættelse
afventer stiftets godkendelse af projektet.

7 - Ansøgning om nedrivning af graverbolig ved
Tiset Kirke

Menighedsrådet har med sin redegørelse godtgjort,
at driften af graverboligen ved Tiset Kirke hviler i sig



Ansøgning om nedrivning af graverbolig ved Tiset
Kirke. Anslået pris: 150.000 kr. 

Sager:
Byggesag - Tiset Menighedsråd - Forpagterbolig
(2020 - 19801)

Bilag:
VS Graverbolig Tiset, Graverbolig Tiset Kirke

selv over en 10-årig periode. Hele det akkumulerede
overskud vil dog skulle bruges til en tiltrængt
renovering af boligen, der ikke kan anvendes til
andre formål end udlejning, hvilket endda
vanskeliggøres af husets placering.
 
Derfor når menighedsrådet frem til, at graverboligen
bør nedrives. Provstiudvalget tilslutter sig denne
beslutning og anbefaler, at huset rives ned.
Det forudsættes, at menighedsrådet indhenter evt.
relevante tilladelser til nedrivning fra andre
offentlige myndigheder.
 
Det forudsættes ligeledes, at nedrivningen kan ske
for kirkekassens egne midler.

8 - Byggeregnskab for udvidelse af Beder Sognegård

Byggeregnskab for udvidelse af Beder Sognegård 
 
Udgifter i alt: 5.646.270 kr.
Bevillinger fra Århus Søndre Provsti: 4.406.119 kr.
Egenfinansiering: 1.240.151 kr.

Sager:
Byggesag - Beder Sognegård - Udvidelse (2018 -
5841)

Bilag:
1-8 Beder Kirke - Projektregnskab

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet for
udvidelsen af Beder Sognegård.
 
Provstiudvalget vil dog ikke undlade at henvise til
mødet med menighedsrådet den 28. maj 2019, hvor
det blev påpeget, at provstiudvalget kun har
godkendt en økonomisk ramme på op mod
4.700.000 kr. efter endt licitation, mens
menighedsrådet har tilladt flere overskridelser af
budgetrammen undervejs. Menighedsrådet er
således endt med selv at finansiere et underskud på
1.240.151 kr.
 
Provstiudvalget undrer sig over, hvorfor
menighedsrådet har afløftet moms for sognegården
og hvordan man er nået frem til beløbet.

9 - Ansøgning fra Viby Menighedsråd om midler fra
budgetreserven

a) Ansøgning om 114.750 kr. af 5%-midlerne til
udskiftning af pumpebrønd i Viby Sognehus
b) Ansøgning om 85.000 kr. til indkøb af nyt inventar
i præsterkontorerne i Viby Sognehus
 

Sager:
5%-midler - Viby Menighedsråd - Pumpebrønd og
kontorindretning (2020 - 34421)

Bilag:
ANSØGNING OM § 5 MIDLER^Jnov 20, Viby
Sognegaard-2, pumpebrønd, Kinaps, møbeltilbud

a) Der godkendes 114.750 kr. af 5%-midlerne til
uforudset udskiftning af pumpebrønd i Viby
Sognegård.
 
b) Der godkendes 85.000 kr. af 5%-midlerne til
indretning af nye præstekontorer i Viby Sognegård.
Udvidelsen af sognegården har indgået i en større
ændring af bygningsforholdene i sognet, som ingen
har kunnet forudse som følge af timingen
mellem nedlæggelse af præstegården på Kirkestien 1
som embedsbolig, salg af sognets anden præstebolig
og opførelse af en nye præstebolig.  
 
Hans Christian Feindor deltog ikke i beslutningen. 

10 - Viby Kirkegård: Ændring af vedtægt Godkendt.
 



Ansøgning om ændring af vedtægter for Viby
Kirkegård som følge af nye kirkegårdstakster fra 1.
januar 2021

Sager:
Vedtægt - Viby Kirkegård - Ændring (2020 - 34413)

Bilag:
Viby Kirkegård, vedtægt, Viby Kirkegård, tillæg

Ved næste opdatering af vedtægten anbefales det,
at menighedsrådet anvender den nyeste version af
vedtægten for kirkegårde, så man undgår at skulle
have godkendt vedtægten, hver gang
kirkegårdstaksterne ændres.

11 - Mårslet Kirkegård: Godkendelse af vedtægt

Behandling af vedtægt fra Mårslet Kirkegård.
 
Opdatering af den hidtidige vedtægt til
kirkeministeriets nyeste version af
standardvedtægten - tilpasset lokale forhold vedr.
opdeling og indretning i Mårslet.

Sager:
Vedtægt - Mårslet Kirkegård (2020 - 35211)

Bilag:
Mårslet Kirke - Kirkegårdsvedtægt, Mårslet Kirke -
Kirkegårdsvedtægt ny

Godkendt

12 - Ravnsbjerg Sogn: Synsprotokol 2020

Synsprotokoller fra Ravnsbjerg Sogn i 2020. 

Sager:
Syn - Ravnsbjerg Sogn - 2020 (2020 - 32422)

Bilag:
SKMBT_C454e20103008430

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning, men menighedsrådet skal fremover være
mere omhyggelige med udfyldning af synsprotokol.
Således mangler der nummerering af de synsudsatte
arbejder, anslåede beløb/tilbud og frister for
udbedring af manglerne.

13 - Ravnsbjerg Menighedsråd: Byggeregnskaber

a) Byggeregnskab for ombygning af køkken i
Ravnsbjergkirken
b) Byggeregnskab for renovering af præsteboligen på
Karensmindevej 31
c) Ansøgning om overførsel af anlægsoverskud på
115.738 kr. fra ombygning af køkken i
Ravnsbjergkirken til projekt for renovering af
præsteboligen på Karensminde, der udviser
underskud på 241.534 kr.
d) Ansøgning om 40.125 kr. af 5%-midler til dækning
af uforudset renovering af udendørsarealerne på
Karensmindevej 31.

a) Godkendt. Anlægsbevillingen har været på
650.000 kr. med et realiseret resultat på 534.261,89
kr.
b) Godkendt. Grundet uforudset ekstraarbejde med
istandsættelse af kælderen er anlægsbevillingen på
1.000.000 kr. overskredet med 241.534,22 kr.
c) Godkendt at overskud på 115.738,11 kr. fra
udvidelse af køkken i Ravnsbjergkirken overføres til
delvis dækning af budgetoverskridelse på
renoveringen af præstebolig. Det resterende
underskud på 125.796,11 kr. søges dækket af
kirkekassens egne midler.
d) Godkendt. Det uforudsete behov for
istandsættelse af haven blev konstateret ved



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

Bilag:
Oversigt over anlægsarbejder, Køkken renovering,
Præsteboligrenovering, have

indflytningssyn i forbindelse med præsteskifte.

14 - Kommunikationsordning: Overskridelse af
marketingsbudget

Ansøgning om midler til dækning af overskridelse af
marketingsbudget på 15.000 kr. pr. Århus-provsti.

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

Bilag:
VS Overskridelse af marketingbudget

Godkendt.
 
Provstiudvalget afventer det endelig regnskab, men
har principgodkendt et beløb i omegnen af 15.000
kr. 

15 - Til orientering: Sikring af diget ved Mårslet
Kirke

Orientering fra menighedsrådet om, at man har
været nødsaget til at lave sikringsarbejde på diget
pga. udskridning.

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

Bilag:
Referat, SV Mårslet Kirke - kirkediger

Taget til efterretning. Midler til istandsættelse er
afsat i provstiets anlægsmidler, og provstiudvalget
anbefaler, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

16 - Til orientering: Frigivelse af stiftsmidler til
ombygning af Fredenskirkens Sognegård

Frigivelse af 1.000.000 kr. af stiftsmidlerne til
ombygning af Fredenskirkens Sognegård. 

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

Bilag:

Taget til efterretning 



Til mr, vedrørende frigivelse

17 - Til orientering: Kirkekassernes budget 2021

Orientering om overholdelse af menighedsrådenes
budget 2021

Provstisekretæren har udført legalitetskontrol og har
konstateret, at de afleverede budgetter stemmer
overens med de behandlede budgetter på
menighedsrådsmøderne i sognene.

18 - Evt

 

Provstiudvalgsmøde den 25. august er
sammenfaldende med landemode i Århus
Domkirke. Provstiudvalgsmødet flyttes til den 19.
august kl. 9.
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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)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Mogens Mejer Mortensen
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