
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 16. marts 2021 - d. 16-03-2021 kl. 09:00 til 12:00

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

Hans Christian Feindor deltog fra kl. 11.30 efter tekniske problemer.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 9. februar
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 9.
februar 2021 (2021 - 1930)

Bilag:
Referat

a. Godkendt. Referatet underskrives på næste fysiske
møde.
b. Godkendt

2 - Nyt fra provsten

a. Konsulentrunde afholdes i Malling Kirke 2. juni
2021
b. Møde i bestyrelse bag personalekonsulent flyttet
til 12. oktober 2021 

a. Provsten orienterede om, at konsulentrunden i
Malling er rykket til den 2. juni, og at den fastholdes,
da det er en oplagt mulighed for at få talt projektet
igennem, selvom projektet er sat på pause. Projektet
er delt op i tre faser med følgende budgetter:
1. 1.822.500 kr. Bevilget af anlægsmidlerne til
indvendig kalkning, inventar, belysning og flytning af
orgel
2. 1.532.500 kr. Bevilget af 2.000.000 kr. af
Budgetudvalget i Aarhus til indretning af
dåbsværelse i våbenhuset og maling af stolestader
3. 517.544 kr. Udskiftning af glasmosaik, køresti og
åbning af kvindedør til nødudgang.
Disse budgettal forventes at ændre sig med
licitation.
 
b. Grundet den fortsatte coronasituation har
bestyrelsen valgt at flytte bestyrelsesmøde til den
12. oktober. Der er vedtaget et budgetramme for
2022 på 650.000 kr.
 
Hertil orienterede provsten om, at årets provstesyn i



Tiset fastholdes den 19. maj, mens provstesynet i
Astrup-Tulstrup-Hvilsted deles i to - bygningerne den
26. maj og på kirkegårdene den 2. september -
hvilket burde være tidsnok til at få
indkøbt elektronisk kirkegårdskort, der er en
forudsætning for gennemførelse af kirkegårdssynet
og i øvrigt nødvendigt for at bringe
kirkegårdsadministrationen up-to-date.

3 - Budget 2022

Fastsættelse af kirkekassernes foreløbige
driftsrammer for 2022

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

Bilag:
Oversigt over udviklingen i kirkekassernes økonomi

En gennemgang af de indberettede tal viser,
at aktiviteter og administration er påvirket af corona,
mens de indberettede arealerne ikke stemmer med
tidligere år. Det kan der være flere årsager til, men
det er tydeligt, at nogle sogne tager indberetningen
meget seriøs, mens andre indberetter de samme tal
hvert år uden at reflektere over, om der er sket
ændringer på kirkegården. Der sendes breve ud for
at få menighedsrådene til at forholde sig til tallene,
så vi kan få registreret de mest korrekte tal.
 
Uden datakvalitet falder hele meningen med
systemet til jorden. Der arbejdes på en tjek-funktion,
når der indberettes.
 
Pga. corona, pga. skæve arealtal og pga. manglende
regnskaber for 2020 var der lavet supplerende
analyser, som Lars Thruesen gennemgik, og
som viste udvikling fra 2015 til 2019 for hvert
menighedsråd.
 
Analyserne viste ingen indikationer på, at der er
økonomiske udfordringer baseret på 2019-tallene,
hvilket kunne tale for en foreløbig udmelding af
uændrede driftsrammer og så lave den grundigere
analyse, inden budgetterne fastlægges i september.
 
Provstiudvalget ønskede dog at foretage den
individuelle vurdering af driftsrammerne til de
enkelte kirkekasser, inden disse meldes ud den 15.
april. Derfor er det nødvendigt at afvente aflevering
af regnskaberne for 2020 senest den 1. april for at
se, hvordan coronosituationen har påvirket resultat,
og om det ændrer noget afgørende ved tallene.
 
Dette kræver også, at det planlagte
provstiudvalgsmøde den 21. april flyttes til den 13.
april. Forinden provstiudvalgsmødet afholdes
der økonomimøder med Ravnsbjerg, Ormslev,
Fredens, Mårslet, Kolt og Viby hhv. den 7. og 8. april.

4 - Fra Softcontrol vedr. intelligent energistyring af
kirker

Provstiudvalget drøftede, hvordan
driftsfremskrivning kan ske ved hjælp af en grøn
dagsorden.



Energistyring i kirker sognegårde.
 
Pris: ca. 600.000 kr. 

Sager:
Henvendelse - Softcontrol - Energistyring af kirker
(2021 - 7169)

Bilag:
VS Softcontrol, Intelligent Energi Styring af Kirker,
Brochure Cleverhouse til Kirker, Service aftale,
Brochure Adgangskontrol, Cleverhouse Folder
Forbrugsmåling

 
Man drøftede en henvendelse fra Clever House om
etablering af varme- og fugtstyring i kirker og
sognegårde som energioptimerende tiltag.
 
Provstiudvalget besluttede rette henvendelse til
Carsten Vejborg fra Energitjenesten for at få
vurderet tilbuddet.

5 - Samarbejder i Århus: Fremtidig abonnement på
Dream Broker

Fremtidig abonnement på og koordinering af den
fælles videoredigeringstjeneste DreamBroker.

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-provstier - Fælles
videoredigeringsplatform (2020 - 23859)
Samarbejder - De 4 Århus-provstier - Fælles
videoredigeringsplatform (2020 - 23859)

Bilag:
VS Dream Broker - hvem har licens, Fælles
abonnement på Dream Broker

Provstiudvalget drøftede forlængelse af det
igangværende abonnement på
videoredigeringstjenesten DreamBroker, som
betales fælles af de fire Århus-provstier.
Abonnementsprisen udgør 38.500 kr., mens de
enkelte kirkekasser betaler for licens pr. sogn
på 2.100 kr.
 
Fælles kommunikationsmedarbejder, Elisabeth
Kjærgaard Vigh, er i gang med at undersøge, hvilke
sogne, der ønsker at forlænge abonnementet, og
evt. hvilke nye, der vil være med i ordningen.
 
Provstiudvalget besluttede at tegne abonnement for
endnu et år, men anbefaler, at der foretages en
evaluering af systemet.

6 - Det fælles regnskabskontor: Valg til bestyrelsen

Indstilling af 4 medlemmer til bestyrelsen for det
fælles regnskabskontor.
 
Torben Pedersen, kasserer i Mårslet
Menighedsråd, har stillet sig til rådighed. 

Jævnfør vedtægterne for samarbejde om fælles
regnskabskontor skal der indstilles en ny bestyrelse
efter menighedsrådsvalget. Provstiudvalgets
indstilling skal godkendes på budgetsamrådet den
11. maj 2021. Bestyrelsen består af to
regnskabskyndige og to kontaktpersoner.
 
Provstiudvalget valgte at indstille:
 
Jette Siggaard, kontaktperson, Tranbjerg
Menighedsråd
Ingrid Jespersen, kontaktperson, Malling
Menighedsråd
Lars Thruesen, formand, Holme Menighedsråd
Torben Pedersen, kasserer, Mårslet Menighedsråd.

7 - Fredens Sognegård: Byggeregnskab for
ombygning

Anmodning om godkendelse af byggeregnskab for
ombygning af Fredenskirkens sognegård. Resultat:

Byggeregnskabet blev godkendt, selvom
provstiudvalget gerne ville have en redegørelse for
de reelle udgifter til projektet.
 
Provstiudvalget drøftede det fremtidige tilsyn med



4.618.024,95 kr.
 
Menighedsrådets estimat af udgifter 5. december
2018: 4.610.000 kr.
Ramme godkendt af provstiudvalget 30. januar 2019:
4.400.000 kr.
Menighedsrådets budget af 2. december 2019:
3.955.000 kr.
Overførsel af anlægsmidler godkendt 9. september
2020: 207.636,56 kr.

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

Bilag:
Byggeregnskab Fredens, Total budget -, Ansøgning
provstiudvalg_sognegårdsprojekt, PU. ombygning

anlægsprojekter og hvilke tiltag, der kunne
iværksættes for at sikre tilstrækkelig opfølgning på
anlægsbudgetter og gennemsigtighed i de
afholdte projektudgifter. Der blev bl.a. drøftet
muligheden for at udarbejde en skabelon for tilsyn
af anlægsprojekter for at fremme en mere ensartet
håndtering. 

8 - Til orientering: Etablering af køl i
Frederikskirkens kapel

Orientering om, at Århus Stift ikke skal godkende
etablering af køl i Frederikskirkens kapel 

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

Bilag:
VS Til MR med svar om stiftet skal godkende
byggesagen, herunder beskrivelse af køl i kapel
Skåde Sogn (STPR F2 1298595)

Taget til efterretning. 

9 - Til orientering: Afrapportering om
demensprojekt

Rapport fra sognepræst Lisbeth Lindegaard efter
afslutning af demensprojekt, hvortil der har været
bevilget 130.000 kr. af provstiets udviklingspulje.

Taget til efterretning.
 
Det har været vanskeligt at afvikle demensprojektet
under coronanedlukningen af plejehjemmene,
men Lisbeth Lindegaard arbejder videre med
projektet, selvom frikøbet af hendes tid er ophørt. 



Sager:
Udviklingspulje - Skåde Sogn - Demensprojekt (2019
- 24995)

Bilag:
Demensprojekt afrapportering

10 - Opfølgning på manglende dåb under corona

a. Orientering om indsats mod fald i dåbsprocent
under corona
b. Ansøgning om 20.000 kr. af provstiets
udviklingspulje til dåb i Stavkirken

Sager:
Samarbejde - Aarhus Provstierne - Kommunikation
2021 (2020 - 32155)
Samarbejde - Aarhus Provstierne - Kommunikation
2021 (2020 - 32155)
Udviklingspulje - Signe Høg og Rebecca Holst
Andersen - Dåb i Stavkirken (2021 - 8366)

Bilag:
VS Kommunikation om opfølgning på dåb, PR plan -
Dåb i Stavkirken, PR-Marketing - dåbskampagne,
Provstiansøgning dåbspulje Stavkirken, Stavkirkedåb
- beskrivelse 2021, Vagtplan for bemanding af dåb i
Stavkirken, red. 12.03.21, Dåbstjenester i Stavkirken,
aflønning 2021, Aktdokument

Faldet i dåbstallene under coronakrisen har medført
en øget opmærksom på mulighederne for dåb.
 
Lokalt sendes der brev ud om mulighederne for at
blive døbt til de forældre, der har fået barn siden
december 2019, som endnu ikke er blevet døbt. Efter
de gældende GDPR-regler må man henvende sig,
hvis den ene forælder er medlem af folkekirken.
 
Hertil kommer en fælles kampagne i hele Århus, hvor
en gruppe af præster i Aarhus Søndre Provsti har
organiseret muligheden for at blive døbt hver
torsdag i Stavkirken ved Moesgaard sommeren
igennem. Provstiudvalget godkendte ansøgningen
om 20.000 kr. til finansiering af projektet af
provstiets udviklingspulje til aktiviteter.
 
Ligeledes afholdes der Drop-In-Dåb i
Møllevangskirken 2. pinsedag og i Aarhus Søndre
Provsti i november 2021.
 
Corona har åbnet for flere fleksible muligheder for at
blive døbt udover højmessen. Men det er også
nødvendigt med faste rammer for dåbstilbud for at
indpasse arbejdsforholdene.

11 - Til orientering: Oversigt over deltagende sogne
i coronatestcentre

Orientering om sognes deltagelse i coronatestcentre 

Sager:
Henvendelse - Århus Kommune - Forespørgsel om
testlokationer (2021 - 7137)

Bilag:
VS oversigt over deltagende sogne -
coronatestcentre

Taget til efterretning.
 
Godt eksempel på folkekirkens samarbejde med det
øvrige samfund.

12 - Til orientering: Kolt Parkkirkegård, processkrift
fra WAD Landskabsarkitekter A/S

Orientering om indsendelse af processkrift fra WADs
advokat til Voldgiftsnævnet 

Taget til efterretning.
 
Sagen fortsætter, men der er fortsat ingen dato
fastsat for møde i voldgiftsretten.



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

Bilag:
VS Sagsnr. (1001-1254) - C-15462 - Kolt
Menighedsråd - WAD Landskabsarkitekter AS,
Processkrift A, 1001-1254 Bilag S, 1001-1254 Bilag T,
Supplerende skønstema

13 - Til orientering: Tilbagebetaling af
momsafløftede midler til PUK

Kolt Menighedsråd har efter beslutning
på provstiudvalgsmødet den 9. februar beregnet
momsafløftning af de bevilgede midler til sagen om
Kolt Parkkirkegård. Der er tilbagebetalt 13.863,68 kr.
til provstiets 5%-midler.
 
Ligeledes har Fredens MR beregnet momsafløftning i
forbindelse med anlægsbevilling til kirkegårdsstier
på Fredens Kirkegård. Der er tilbagebetalt 27.219,39
kr. til provstiets anlægsmidler.

Sager:
Byggesag - Fredens Kirkegård - Reetablering af
gangarealer (2019 - 12736)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)

Bilag:
Sv Moms vedr. anlægsbevilling til Fredens i 2020,
kirkegårdsstier, Fredens moms - anlægsmidler til
stier på kirkegården, Sv Moms vedr Kolt - 5 % midler
til parkkirkegården, Kolt vedr. moms og
parkkirkegården

Lars Thruesen har fulgt op på variabel
momsafregning i sagen om Kolt Parkkirkegård, fordi
momsen ikke har været beregnet, og fordi den
afløftede moms kan være med til at betale
sagsomkostninger. Der er tilbagebetalt ca. 13.000 kr.
til provstiet.
 
Fredens Menighedsråd har af egen drift
også tilbagebetalt variabel momsafløftning fra
anlægsprojekt på Fredens Kirkegård.
 
Det har dog ikke været provstiudvalgets mening, at
sognene skulle til at betale moms tilbage, blot gøre
dem opmærksomme på at få momsen beregnet og
refunderet. Derfor betales momsbeløbet tilbage til
Fredens.
 
Provstiudvalget har ikke tænkt sig at kræve
momsbeløb tilbage fremover, men der skal i stedet
laves en forskudsberegning, så det er regnet med fra
starten af fremtidige projekter vedr. kirkegårdene.

14 - Til orientering: Ind- og udlånsrenten 2022

Meddelelse fra Århus Stift om ind- og udlånsrenten
for 2022 

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

Bilag:
Til menighedsråg og provstier i Aarhus Stift om ind-
og udlånsrente for 2022

Taget til efterretning. 



15 - Evt.

 

Hans Christian Feindor orienterede om status
for omdannelsen af præstegården på Kirkestien 1 til
kulturhus. 
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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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