
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 9. februar 2021 - d. 09-02-2021 kl. 09:30 til 11:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. december
2020
2. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. februar
2021 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 8.
december 2020 (2020 - 31702)

Bilag:
Referat

1. Godkendt med følgende bemærkninger: Punkt 2f
blev tilføjet på mødet under punkt 1. I punkt 5 og 6
er teksten ens, hvilket er en fejl. Det skulle retteligt
have været en sag om tårntrappe og en sag om
kapel. Referatet underskrives på næste møde.
2. Godkendt.

2 - Provstens orientering

a. Møde 2. marts med Erling Andersen? 

a. Provsten har aftalt med Erling Andersen, at
muligheden for at afholde mødet fastholdes. I
øjeblikket afventes der regler for afholdelse fra
Kirkeministeriet.
 
Herudover orienterede provsten om andre
fremtidige datoer, der er svære at planlægge i
øjeblikket:
Formandsmødet fra 2020, der var flyttet til den 3.
marts, er aflyst, men der er planlagt
formandsmøde den 9. november 2021.
Introduktionsmødet for de nye menighedsråd, der
skulle have været holdt den 10. marts, er flyttet til
18. maj. 
Provsten vil forsøge at holde fast i de planlagte
datoer for provstesyn.
Endelig blev der drøftet en dato for provstiudvalgets
årlige visionsdag/studietur, der tidligere er gået til
Horsens Provsti og til de fælles samarbejder i Århus.
Det virker oplagt at besøge Syddjurs Provsti, som er
det eneste andet provsti, der er lige så langt



som Søndre med Provstiskyen.

3 - Evaluering af provstiudvalgskonferencen 30.
januar

Drøftelse af provstiudvalgskonferencen den 30.
januar 

Provsten og Helga Kolby Kristiansen havde oplæg på
konferencen, der har fået positive tilbagemeldinger.
Provstiudvalget drøftede to hovedpointer fra dagen:
a. Provstiudvalgets rolle i at skabe "forstyrrelse"
gennem dialog med menighedsrådene og i
denne dialog stille spørgsmål til nærdemokratiet
(menighedsrådene) fra fjerndemokratiet
(provstiudvalget).
b. Stiftets konsulent for præsteboliger, Mia Rahbek
Andersen, oplyste, at 50% af et byggeris
miljøbelastning og CO2-udledning sker i forbindelse
med opførelsen af en bygning. Hvis vi skal tænke
bæredygtighed ind i folkekirken, skal vi - i stedet for
at bygge mere til vores i forvejen
enorme bygningsmasse - flytte fokus til at kigge på
samarbejde med skole og andre i forhold til lokaler.
Det er aftalt, at provst Anders Bonde deltager i det
indledende budgetsamråd med et oplæg om tiltag
inden for bæredygtighed i Favrskov Provsti. Tidligere
er der blevet gennemført en energigennemgang af
provstiets bygninger, og bæredygtighed skal også
tænkes med i kirkegårdenes udviklingsplaner.
 
Provstiudvalget overvejer, hvordan vi udvikler en
plan for at kigge længe frem end næste
budgetperiode, både hvad angår det anlægsplan og
værdier/visioner.  

4 - Budget 2022: ligningsbeløb

Orientering om ligningsbeløb til budget 2022. Ligning
udgør 67.647.000 kr.

Sager:
Budget 2022 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2020 - 35799)

Bilag:
4a Budget 2022 Fordelingsudvalgets indstilling JM-
EA 210109

Provstiudvalget gennemgik skema over ligning for
Århus fra budgetudvalgsmøde den 20. januar 2021.
I 2022 udgør ligningsbeløbet til Århus Søndre Provsti
67.647.000 kr.

5 - Tilskud til gravkastning i Århus

Stillingtagen til at gøre gravkastning gratis for
folkekirkemedlemmer på folkekirkelige kirkegårde i
Århus

Sager:
Takster - Aarhus-provstierne - Tilskud til gravkastning
(2020 - 29283)

Provstiudvalget drøftede spørgsmålet om tilskud til
gravkastning for folkekirkemedlemmer i Århus i
forlængelse af behandlingen af spørgsmålet på
budgetudvalgets møde den 20. januar 2021.
 
Beregninger baseret på 25% af de årlige begravelser
og bisættelser i en 7-årig periode viser, at
omkostningen ved at gøre gravkastning gratis for
folkekirkemedlemmer vil beløbe sig til ca. 2.000.000



Takster - Aarhus-provstierne - Tilskud til gravkastning
(2020 - 29283)

Bilag:
5a Beregning af medlemsindtægter fra gravkastning
og urnenedsættelser i Århus Søndre, 5b Forklaring af
beregning til budgetudvalget, Fra Aarhus Nordre
provsti - svar vedr. gratis gravkastning.

kr. årligt.
 
Det handler om, om vi med den investering kan
skabe en historiefortælling, der skaber større
legitimitet for folkekirken? Det er utroligt svært at
måle og kan kun blive synsninger. Provstiudvalget
mener ikke, at omkostningerne forbundet med
forslaget står mål med de eventuelle positive
effekter, som forslaget måske ville kunne have.
 
Provstiudvalget besluttede, at tiden ikke er inde til at
gøre gravkastning gratis. Skal den gode fortælling om
kirkegården frem i lyset, vil det give bedre mening at
investere i bæredygtighed og biodiversitet på
kirkegårdene.
 
Provstiudvalget orienterer menighedsrådene på det
indledende budgetsamråd den 11. maj 2021.

6 - Samarbejder i Aarhus: Ny organisering af
kommunikationsordning

Stillingtagen til ny organisering af den fælles
kommunikationsordning i Århus og hvilken model,
der skal fremlægges på det indledende
budgetsamråd.  

Sager:
Samarbejder - Aarhus-provstierne - Ny organisering
af kommunikationsordningen (2021 - 2506)
Samarbejder - Aarhus-provstierne - Ny organisering
af kommunikationsordningen (2021 - 2506)

Bilag:
2b1 Kommunikation - Proces og 5 scenarier JMBN
210107, 2b2 UDKAST Vedtægt kommunikation 2021,
2b3 UDKAST Arbejdsbeskrivelse kommunikation, 2b4
Jobbeskrivelse SoMe-medarbejder, Fra Aarhus
Nordre provsti - svar vedr. scenarier for fælles
kommunikationsordning i de 4 Aarhus provstier

Provstiudvalget drøftede den fælles
kommunikationsordning i Århus og nåede frem til
at anbefale en model, hvor alle fire provstier
deltager i fællesskab, også i marketingskampagner.
Dette indebærer en løsning med mindst én fast
medarbejder.
 
Coronasituationen har understreget, at digital
kommunikation også fremover bliver det vigtigste,
hvorfor disse opgaver fortsat ville skulle løses. Dette
kan måske også løses med en tilkøbsordning, hvis
fælles ansættelse ikke er muligt.
 
Provstiudvalget vil derfor til det kommende budgetår
2022 reservere 200.000 kr. til lønudgifter og 100.000
kr. til marketingskampagner. Herudover afsættes
indtil videre 100.000 kr. til digital kommunikation.
 
Til brev: Deltager gerne i fælles ordning med mindst
én medarbejder. men i søndre er der også indtil
videre afsat midler til digital kommunikation

7 - Mårslet Kirkegård: Rådgiveraftale om
istandsættelse af dige

Rådgiverhonorar: 159.000 kr., svarende til 15% af det
reviderede overslag for projektet på 1.060.000 kr.
(nov. 2020)
 
OBS: PU har afsat 975.000 kr. til projektet. Jf. aftalen
udarbejdes endelig budget, når der er hjemtaget
priser på arbejdet.

Provstiudvalget godkendte rådgivningsaftalen
vedrørende istandsættelse af den sydlige del af diget
omkring Mårslet Kirkegård.
 
Det seneste budgetoverslag fra november 2020
lyder på 1.060.000 kr. Heri er der indeholdt 108.000
kr., som allerede er betalt til de løbende besigtigelser
af digets tilstand. Udgifter til ingeniør - Keld
Abrahamsen - er medregnet i overslaget. Det
endelige budget kan ændre sig med licitation på
arbejdet.



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

Bilag:
Mårslet Kirke - Renovering af kirkediger -
Rådgiveraftale, 2020.11.25 Hans Lund - Følgebrev
Rådgiveraftale2, 2020.11.25 Hans Lund - Kirkedige
Rådgiveraftale2

 
Provstiudvalget undrer sig over, at omsætning af et
kirkedige kan medføre et højt honorar på 15%, men
konstaterer samtidig, at er svært at forhandle
honorarer pga. få eksperter på området.
Provstiudvalget antager, at en grund til det høje
honorar kan være, at der indgår et løbende tilsyn
med arbejdet. Vi kan også konstatere, at det kun er
muligt at beskrive 50-70% af arbejdet, fordi man ikke
kan forudse, hvilke udfordringer, der viser sig, når
arbejdet går i gang.

8 - Kolt Parkkirkegård: Ansøgning om 5%-midler

Ansøgning om 17.500 kr. af provstiets 5%-midler til
dækning af udgifter i forbindelse med sag om Kolt
Parkkirkegård 

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

Bilag:
Kolts ansøgning til PU af 11.01.2021

Bevilling på 17.500 kr. af 5%-midlerne godkendt.
 
Lars Thruesen tager kontakt til advokat samt
menighedsrådets kirkeværge for at høre, hvordan
der beregnes momsafløftning af udgifterne til sagen.

9 - Holme Præstebolig: Ansøgning 5%-midler

a. Ansøgning om 160.000 kr. fra provstiets 5%-midler
til dækning af udgifter i forbindelse med
bekæmpelse af rotteangreb i præsteboligen på
Holme Byvej 24.
b. Ansøgning om 47.700 kr. til udskiftning af
hovedstrømkablet til præsteboligen på Holme Byvej
24

Sager:
5%-midler - Holme Menighedsråd - Rotteangreb og
hovedstrømkabel i præsteboligen Holme Byvej 24
(2021 - 2521)
5%-midler - Holme Menighedsråd - Rotteangreb og
hovedstrømkabel i præsteboligen Holme Byvej 24
(2021 - 2521)

Bilag:
ansøgningrotteangreb12012021,
Supplementansøgningrotteangreb12012021, 9.
Holme Præstebolig, Holme Byvej 24,
hovedstrømkabel

Mogens Mortensen redegjorde for sagens forløb om
rotteangreb i præsteboligen på Holme Byvej 24 samt
udskiftning af hovedstrømkablet.
 
Præsten er blevet tilbudt genhusning under sagen.
 
Tæring af hovedstikledning til præsteboligen gjorde,
at den skulle udskiftes, da der har været strømudfald
i en periode. Det er ikke relateret til rotteangrebet.
 
Begge sager er blevet afvist af Forsikringsenheden,
da rotterne ikke har lavet dækningsberettigede
skader. Provstiudvalget drøftede om, at
menighedsrådet skulle kontakte jurist for at afprøve
Forsikringsenhedens afgørelse.
 
Kirkekassen havde negative frie midler ultimo 2019,
der blev dækket ind med 5%-bevilling til kapel- og
mandskabsbygning i 2020, men likviditeten i
kirkekassen er lav.
 
Provstiudvalget godkender ansøgning om 47.700 kr.
til hovedstikledning.
 
Godkendelse af ansøgningen om 160.000 kr. til
udgifter forårsaget af rotteangreb er under
forudsætning af, at Holme Menighedsråd først får



afprøvet Forsikringsenhedens afgørelse hos jurist i
Landsforeningen af Menighedsråd eller i Århus Stift.
Dog var der enighed om, at Holme
Menighedsråd ikke selv skal entrere med en advokat,
da ikke vil stå mål med udgifternes omfang.
 
Mogens Mortensen og Lars Thruesen medvirkede
ikke til sagens afgørelse.
 
Provstiudvalget drøftede ligeledes generelle
principper for behandling af ansøgninger om 5%-
midler.

10 - Frederikskirken, Skåde: Ansøgning om
anlægsmidler til etablering af kølefaciliteter i kapel

Ansøgning om 200.000 kr. i anlægsmidler på budget
2021 til etablering af køl i kapellet
under Frederikskirken, Skåde 

Sager:
Byggesag - Frederikskirken, Skåde - Etablering af køl i
kapellet (2021 - 3694)

Bilag:
køl i kapel ansøgning

Ansøgningen kan ikke godkendes af 5%-midlerne
eller som anlægsmidler i 2021, da budgetterne er
låst fast pr. 15. september 2020.
 
Efter en drøftelse af øvrige muligheder for
finansiering af projektet i 2021, besluttede
provstiudvalget undtagelsesvist at yde et lån i
provstiets anlægspulje mod forventet bevilling af
anlægsmidler til formålet i 2022. Menighedsrådet
skal derfor indsende ansøgning om anlægsmidler på
budget 2022 senest 1. april 2021.
 
Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet at
overveje køleplads til fire kister.
 
Etablering af køl i kapellet under Frederikskirken skal
i udgangspunktet godkendes af Århus Stift, da det
fremgår af det hidtidigt fremsendte materiale, at der
vil ske indgreb i murværket. Der skal derfor
indsendes en kort beskrivelse af opsætning af det
ønskede køleanlæg til provstiet, som videresender
ansøgningen til stiftet.  

11 - Viby Præstebolig: Skitseforslag til ny bolig på
Damtoften 9

Skitseforslag fra Klaus Kaack Andersen 

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig -
Renovering/Nyopførelse/Afhændelse (2018 - 13330)

Bilag:
VS Damtoften 9 - forslag, Damtoften 16, stueetagen,
Damtoften 16, 1.etage, Damtoften 16, Gavl mod øst,
Aarhus stadsarkitekt, Viby ny præstebolig-
Byggeprogram

Provstiudvalget drøftede opførelse af den
kommende præstebolig på Damtoften 9 i Viby.
 
Der afholdes møde torsdag den 11. februar, hvor
provsten og Lars Thruesen deltager sammen med
menighedsrådsformand Hans Christian Feindor,
sognepræst Ingelise Barnkob og bygningskonsulent
Klaus Kaack Andersen. Her vil rammerne for
byggeriet blive drøftet, herunder energivenlighed,
bæredygtighed, hustype samt krav iht. Cirkulære om
præsteboliger, hvilket indebærer spørgsmål om
kontorforhold, tilgængelighed, lydisolering og
adskillelse af offentlig og privat.
 
Budgetrammen for projektet er 7.025.000 kr. ud fra
følgende finansiering:
 



Anlægsmidler 2020: 1.825.000 kr.
Anlægsmidler 2021: 2.000.000 kr.
Salg af Møgelmosevej: 3.200.000 kr.
 
Der er i 2020 udbetalt 2.485.000 kr. til
menighedsrådet til køb af Damtoften 9.

12 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Regnskab
2020

Behandling af regnskab 2020 for
provstiudvalgskassen, afleveret 02-02-21 kl. 14.41

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

Bilag:
Regnskab 2020, afleveret 02.02.21

Regnskab 2020 for Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-
nr. 21113042, afleveret d. 02-02-2021 14:41,
godkendt.
 
Søren Gynther-Sørensen bemærkede, at han
gennemgår bogføringen for 4. kvartal, når der igen er
mulighed for det. 

13 - Malling Kirke: Udskydelse af indvendig
istandsættelse

Meddelelse fra Malling Menighedsråd om
udskydelse af renoveringen af Malling Kirke

Sager:
Byggesag - Malling Kirke - Indvendig istandsættelse
(2019 - 36388)

Bilag:
Indvendig istandsættelse af Malling kirke

Taget til efterretning. Der sendes meddelelse om, at
anlægsbevillingen fra budgetudvalget officielt er
godkendt.
 
Anlægsbevilling fra Aarhus Søndre Provsti dækker
således udgiften på 1.822.500 kr. i Budget 1,
mens anlægsbevillingen fra Budgetudvalget i Aarhus
dækker udgifterne Budget 2, der indbefatter
arbejder relateret til befolkningsvæksten i Malling
Sogn. Der er i udgangspunktet ikke bevilget
anlægsmidler til dækning af udgifterne i Budget 3.
Behovet for disse arbejder vurderes særskilt på et
senere tidspunkt. Budgetoverslagene kan ses i
skitseprojektet fra 24. april 2020.

14 - Provstiudvalgets mødekalender 2021

Flytning af provstiudvalgsmødet fra den 17. juni til
den 15. juni eller 24. juni 

Provstiudvalgsmøde den 17. juni 2021 flyttes til den
15. juni 2021 kl. 15.
 
Der udsendes ny oversigt
over årets provstiudvalgsmøder. 

15 - Evt.

 

 

16 - Til orientering: Tilladelse til udskiftning af tag
og træbeklædning på Tiset Kirkes kapel

Stiftets tilladelse til udskiftning af tag og træværk på
kapellet ved Tiset Kirke 

Taget til efterretning. Provstisekretæren
bemærkede, at etablering af ny trappe til kirketårnet
også er godkendt, men ved en forglemmelse ikke
medtaget på dagsorden.



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

Bilag:
Til mr med tilladelse, Tiset ny trætrappe til tårn og
renovering af kapelbygning 2020, 20210120_KBI
Udtalelse_Nyt tag på kapel

17 - Til orientering: Vedr. tilsyn med forsøgsordning
om puljer i Aarhus Søndre Provstis PU-kasse

Aarhus Domprovstiudvalgs tilsyn med puljerne i
Aarhus Søndre Provsti 

Sager:
Forsøgsordning - Aarhus Søndre Provsti - Deltagelse i
forsøgsramme 1 (2019 - 23359)

Bilag:
Aarhus Søndre Provsti Vedr. tilsyn med
forsøgsordning om puljer i PU-kassen - jan. 2021

Taget til efterretning. Kirkeministeriets godkendelse
er fremsendt til Århus Domprovsti den 1. februar
2021.

18 - Til orientering: Provstirevisors erklæring om
udført kasseeftersyn i 2020

Provstirevisors erklæring om udført kasseeftersyn i
2020

Sager:
Regnskab 2020 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 1509)

Bilag:
Revision

Taget til efterretning.
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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)

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen Mogens Mejer Mortensen
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