
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 13 april 2021 - d. 13-04-2021 kl. 09:00 til 13:00

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

a. Godkendelse af referat fra møde den 16. marts
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 16.
marts 2021 (2021 - 5107)

Bilag:
Referat

a. Referater fra møderne den 8. december 2020, 9.
februar 2021 og 16. marts 2021 blev godkendt og
underskrevet. 
b. Dagsorden til dagens møde godkendt.

2 - Provstens orientering

 

Provsten orienterede om datoer for forskellige
møder.
a. Den 14. april 2021 afholdes der møde med Carsten
Vejborg fra Energitjenesten om grønne tiltag i
provstiet, herunder en mulig opfølgning
på provstiets energigennemgang fra 2013-14 og
fokus på kirkegårde. Provsten, Lars Thruesen,
Mogens Mortensen, provstisekretæren og
personalekonsulenten deltager.
b. Den 26. april 2021 afholdes anden
omgang økonomimøder med de sidste 6
menighedsråd: Astrup-Tulstrup-Hvilsted, Beder,
Malling, Skåde, Tiset og Tranbjerg.
c. Introduktionsmøde for nye
menighedsrådsmedlemmer den 18. maj 2021
aflyses. 

3 - Budget 2022: Indledende budgetsamråd

Kan indledende budgetsamråd afvikles?

Sager:
Budget 2022 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt

Folkekirken er ikke med i den gældende
genåbningsplan, hvorfor der tidligst blive tale om, at
et fysisk budgetsamråd kan afholdes efter 21. maj.
Provstiudvalget drøftede kort fortolkninger af de
gældende regler samt muligheden for at afholde
budgetsamrådet som onlinemøde, inden man valgte



budget (2020 - 35799)

Bilag:
Dagsorden til indledende budgetsamråd 2021

at aflyse det indledende budgetsamråd.
 
De individuelle økonomimøder, der afholdes med
menighedsrådene den 7., 8. og 26 april 2021 træder i
stedet for det indledende budgetsamråd.
 
På det indledende budgetsamråd skulle en ny
vedtægt for samarbejdet om kommunikation i
Århus-provstier have været behandlet. Vedtægten
sendes ud til hurtig behandling i de enkelte
menighedsråd.

4 - Budget 2022: driftsrammer

a) Drøftelse af den samlede økonomi for 2022
b) Frist for indsendelse af anlægsønsker foreslås
udsat til 1. juni 2021
c) Vedtagelse af driftsrammer for kirkekasser og
Århus Søndre Provstiudvalgskasse

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

Bilag:
Oversigt over udviklingen i kirkekassernes økonomi
med regnskabstal for 2020, Reguleringer driftsmidler
2015-2021, Prioritering af midler 2022,
Husholdningsbudget 2022, marts, Regnskab 2020,
frie midler og resultat

a) Drøftelse af den samlede økonomi for 2022
 
Økonomimøder med menighedsrådene
- Provst og provstiudvalgsformand sammenfattede
indtrykkene fra de 6 økonomimøder, der har været
afholdt med menighedsråd den 7. og 8. april:
Økonomien i de enkelte sogne er god. Siden 2015 er
der sket en omfordeling af midler i provstiet, så
ligning, anvendte midler og modellens anbefalinger
følger hinanden i de fleste sogne. Viby, Ravnsbjerg
og Fredens har afgivet midler og står egentlig til at
afgive mere, hvilket dog vil presse sognenes
smertegrænse for hårdt. Linjerne i Viby og
Ravnsbjerg begynder at flugte. Desuden er det heller
ikke et mål, at alle sogne skal ligne hinanden. To
hovedtemaer til møderne har været en anerkendelse
af den stadige stigning i lønudgifter og hvordan den
fremtidige fordeling af driftsmidler skal foregå: Ens
fremskrivning til alle kirkekasser eller en individuel
fordeling på basis af Provstiskyens tal?
- I praksis er der ikke noget, menighedsrådene ikke
har kunnet gennemføre, fordi økonomien er blevet
for stram. Alle er blevet opfordret til at søge
provstiets puljer, uanset om det er til anlæg,
udvikling, aktiviteter eller uforudsete udgifter, som
er afsat til at understøtte menighedsrådene.
- Coronaåret har medført besparelser, men det kan
ikke ses i de fleste regnskaber, fordi pengene er
blevet brugt - og brugt fornuftigt på f.eks.
synsudsatte arbejder og andre anlæg. 
 
Husholdningsbudgettet.
Med de afsatte midler til kirkekassernes
driftsrammer, 5%-midler, provstikontorets drift,
stiftsbidrag, lokaltfinansierede præster, samarbejder
og puljer, er der 10.341.850 kr. til øvrig fordeling til
anlæg og andet.
 
Anlæg.
Provstiudvalget gennemgik et udkast til den øvrige
fordeling af midlerne, herunder indsendte,



forventede og planlagte anlægsønsker på i alt
5.500.000 kr. samt forslag til placering af yderligere
1.500.000 kr. i udviklingspuljen og oprettelse af en
grøn pulje på 1.500.000 kr. De resterende midler ville
herefter kunne anvendes til omprioritering og evt.
lønfremskrivning.
 
b) Frist for indsendelse af anlægsønsker
Pga. corona og manglende afholdelse af indledende
budgetsamråd blev det besluttet at forlænge fristen
for indsendelse af anlægsønsker til 1. juni, for at
sikre en forsvarlig behandling på det næste
provstiudvalgsmøde den 15. juni. Dette fordrer dog,
at anlægsønskerne indeholder kvalificerede
prisoverslag og beskrivelser.
 
Drøftelsen af den overordnede økonomi fokuserede
på balancen mellem kirkekassernes drift og
provstiudvalgskassens puljer, om sognenes
selvbestemmelse i at få udskrevet generelt flere
midler til kirkekasserne versus placering af flere
midler i fælles puljer, som kan søges til specifikke
formål. Enkeltstående bevillinger fra puljerne kan
også blive permanente. Et lille eksempel på dette er
babysalmesang i Kolt, hvor man nu permanent får
tilført 15.000 kr. årligt - efter to års forsøg med
finansiering af udviklingspuljen. Placeres der flere
midler i puljerne, har provstiudvalget en
inspirationspligt over for menighedsrådene, der
omvendt skal udnytte potentialet i puljerne bedre,
f.eks. til samarbejder mellem sognene. Det blev
anerkendt, at det også kræver ressourcer i
menighedsrådene til at søge og gennemføre
projekter med puljemidler. Derfor kan midlertidige
ansættelser blive et udkomme af større fokus på
puljer.
 
c) Vedtagelse af driftsrammer for kirkekasser og
provstiudvalgskassen
Med et stort overskud er der god rum til at lave en
fremskrivning af driften, selvom der ikke er behov
for den, hvilket økonomimøderne med
menighedsrådene har vist. Det er dog svært
at argumentere for, at der IKKE skal ske en
fremskrivning, selvom understøttelsen af
menighedsrådene administrativt (Personregistrering
Syd), økonomisk (menighedsrådenes fælles
regnskabskontor), på HR-området med
personalekonsulent, på bygninger (Klaus Kaack
Andersen), på kirkegårdsområdet med
udviklingskonsulent samt fælles betaling af f.eks.
DSUK, menighedsrådenes samlede
feriepengeforpligtelse på 3.200.000 kr. og Brandsoft-



abonnementer på 350.000 kr. årligt også er
driftsudgifter, der bliver afholdt af provstiet.
 
Provstiudvalget besluttede at lave en
fremskrivningen af løn på 1,7% for alle kirkekasser i
2022 og 2023, hvilket nogle menighedsråd har
efterspurgt grundet lønstigninger.
Procentsatsen følger den overordnede fremskrivning
i Århus Kommune som sådan. Men med en generel
fremskrivning går vi også i mod
vores budgetstøttesystem, som understøtter
individuelle vurderinger af de enkelte kirkekasser.
 
Inden det endelige budget fastlægges, overvejes
det om de 50.000 og 100.000 kr., som henholdsvis
Mårslet og Tranbjerg fik på budget 2021 til løn, skal
fratrækkes igen på budget 2022. Økonomimødet
med Tranbjerg afventer, mens Mårslet på sit
økonomimøde gav udtryk for, at de har omlagt
personalenormeringen, så den passer til de
økonomiske behov.
 
Pga. nyordning af samarbejdet om
Personregistrering Syd, trækkes de deltagende
sognes bidrag ud af egne driftsmidler og lægges i
Ravnsbjerg Kirkekasse, i alt ca. 1.200.000 kr., inkl.
Ravnsbjergs eget bidrag. Herved spares der betydelig
tid på administration, idet der ikke længere skal
udskrives kvartalsvise regninger til de deltagende
sogne.
 
Ligningen til Århus Søndre Provstiudvalgskasse
fastsættes til 1.300.000 kr., hvilket er en nedskrivning
på 107.000 kr. i forhold til budget 2021. Hertil
kommer fælles udgifter til stiftsbidrag,
menighedsrådenes Brandsoft-abonnementer,
menighedsrådenes regnskabskontor samt midler til
puljer og samarbejder.
 
Provstiudvalget inviterer Erling Andersen fra FUV til
en samtale om økonomi og styring i provstierne.
Datoen er fastsat til 12. maj kl. 9.30.

5 - Astrup Præstegård: Projektregnskab for
skimmelsanering

Samlet resultat: 1.165.648,34 kr.
 
Finansiering:
5%-midler: 462.655,00 kr.
5%-midler: 200.000,00 kr.
Egne midler: 502.993,34 kr.
 

Den samlede udgift til skimmelrenoveringen af
Astrup Præstegård blev 1.165.648,34 kr.
Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
 
Finansieringen er sat sammen af bevillinger på
662.655 kr. af provstiets 5%-midler samt 502.993,34
kr. af menighedsrådets frie midler.
 
Provstiudvalget bevilgede 300.000 kr. af 5%-midler til
dækning af de uforudsete udgifter i forbindelse med



Ansøgning om 502.993,34 kr. til inddækning af
forbrug af egne midler

Sager:
Byggesag - Astrup Præstegård - Skimmelsanering
(2020 - 8768)
Byggesag - Astrup Præstegård - Skimmelsanering
(2020 - 8768)

Bilag:
Projektregnskab Skimmelsanering af Astrup
Præstegård, Projektregnskab Skimmel i
Præstegården-signed, Styring anlægsak ver ATH
2020, Projekt Skimmelsvamp opgjort på Art formål
8511 til PU, Ansøgning til PU Skimmelsanering
Præstegård, Liste over Frie Midler emner april 2021

skimmelrenoveringen.
 
De resterende udgifter finansieres af
menighedsrådets frie midler.
 
Beslutningen blev taget med udgangspunkt i en
oversigt over de projekter, som man havde
disponeret frie midler til, inden
skimmelrenoveringen gik i gang. Der var bl.a. afsat
100.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner for
Tulstrup og Hvilsted Kirkegårde. Disse midler kan om
nødvendigt søges af den fælles udviklingspulje.
 
Menighedsrådet opfordres til at arbejde videre på de
konkret afsatte anlæg til nedlægning af olietank
og e-optimering af graverbygning.
 
Sognets økonomi er genstand for samtalen på møde
den 26. april.
 
På dette møde anmodes menighedsrådet også om at
redegøre for den indvendige kalkning i Astrup Kirke,
der ikke er godkendt endeligt af Aarhus Stift.
Menighedsrådet har siden oktober 2018 skullet
indsende ny beskrivelse af arbejdet som
betingelse for at opnå den endelige
godkendelse. Ikke desto mindre har man anvendt ca.
265.000 kr. på kalkning af kirken indvendigt.
Projektet virker udført og udgifterne afholdt, uden
at der er blevet udbetalt midler fra
anlægsbevillingen på 500.000 kr. til formålet.
Dermed bør disse fælles anlægsmidler kunne
disponeres til andre anlæg i provstiet, især i lyset
af tilførslen af likviditet fra budgetreserven til
skimmelrenovering og anlægsmidler til andre
projekter, se punkt 6.

6 - Astrup Kapel og Tulstrup Kirke: Afsluttede
projektregnskaber

a. Byggeregnskab for indvendig kalkning m.m af
kapellet ved Astrup Kirke

Budget: 312.500,00 kr.
Realiseret: 344.841,80 kr.
Resultat: -32.341,80 kr.

 
b. Byggeregnskab for renovering af våbenhus i
Tulstrup Kirke, inkl. muranke

Budget: 270.00,00 kr.
Realiseret: 244.460,16 kr.
Resultat: 25.539,84 kr.

 
c. Ansøgning om overførsel af overskud på 25.539,84

a. og b. Byggeregnskaberne for de to projekter blev
godkendt.
 
c. Det godkendes ligeledes, at overskuddet på
25.539,84 kr. på renoveringen af våbenhuset i
Tulstrup Kirke kan anvendes til delvist at dække
underskuddet på den indvendige kalkning af kapellet
ved Astrup Kirke.
 
Den resterende anlægsbevilling på 187.184,87 kr.
udbetales til projektet for kapellet, mens bevillingen
af 5%-midler fra 2017 på 35.000 kr. udbetales til
våbenhuset i Tulstrup.
 
Menighedsrådet anmodes fremover om at afslutte
og indsende byggeregnskaber hurtigere efter et



kr. på regnskab for Tulstrup Kirke til delvis dækning
af underskud på regnskab for Astrup Kapel

 

Sager:
Byggesag - Astrup Kirkes Kapel - Nyt tag (2018 - 8775)

Bilag:
VS Afsluttede Projektregnskaber til PU #2, 705-
Projektregnskab Våbenhus Tulstrup-signed, 705-
Projektregnskab Astrup Kapel-signed, Henvendelse
til PU i forbindelse med de 2 første
Projektregnskaber, Styring anlægsaktiver ATH 2020

projekts afslutning, så der bliver bedre overblik over,
hvad der er frie midler, og hvad der stadig er bevilget
i anlæg.

7 - Udviklingspulje: Ansøgning fra Astrup-Tulstrup-
Hvilsted MR om midler til digitalt kirkegårdskort

Ansøgning om midler fra provstiets udviklingspulje til
indkøb af digitalt kirkegårdskort
 
a. Tilbud fra Landinspektørcentret på opmåling af
kirkegård : 57.750 kr.
b. Tilbud fra EG/Brandsoft på tilknytning af kort til
kirkegårdssystem: 21.875 kr.
 
Begge priser inkl. moms. Menighedsrådet bør kunne
afløfte variabel moms af udgiften.

Sager:
Udviklingspulje - Astrup-Tulstrup-Hvilsted
Menighedsråd - Digitalt kirkegårdskort (2021 - 9564)

Bilag:
Fwd Kirkegårdskort digitale tilbud, Tilbud digitale
kirkegårdskort vers 2

Det godkendes, at provstiets udviklingspulje dækker
udgiften til opmåling af kirkegården på 57.750 kr.,
mens menighedsrådet selv skal dække udgiften til
Brandsoft på 21.875 kr.

8 - Kolt Kirke: Skitseprojekt for nyt tag

Budget: 2.750.313 kr.
Bevilget på budget 2020 (efter overslag fra Klaus
Andersen): 2.500.000 kr.
 
Skal indsendes til godkendelse i Århus Stift

Sager:
Byggesag - Kolt Kirke - Aarhus Søndre Provsti -
Udskiftning af tag. (2018 - 13387)

Bilag:
Forslag Kolt kirke, nyt tag på skib, kor og våbenhus

Godkendt og fremsendes til stiftet med anbefaling.
 
Provstiudvalget har godkendt 2.500.000 kr. på
anlægsbudgettet for 2020. Omkostninger herover
dækkes af tidligere afsatte midler til indvendig
kalkning af kirken, hvor der resterer i alt 1.400.000
kr.



9 - Samvirkebrev fra præsteforeningen og
Landsforeningen af MR

Opfordring til samvirke om corona og andre
fokuspunkter mellem Præsteforeningen og
Landsforeningen af Menighedsråd

Sager:
Coronaepidemi - Alle præster i Århus Søndre -
Orienteringer (2020 - 9625)

Bilag:
Samvirkebrev 2021_Præsteforeningen og
Landsforeningen af Menighedsråd

Taget til efterretning 

10 - Til orientering: Til den kgl. til udtalelse,
etablering af fleksible mødefaciliteter i
Ravnsbjergkirken, Aarhus Søndre Provsti

Orientering om, at projekt for mødefaciliteter i
Ravnsbjergkirken er sendt til udtalelse hos den kgl.
bygningsinspektør 

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Ravnsbjergkirken
- Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Konfirmandlokaler (2021 - 9215)

Bilag:
Ansøgning om godkendelse af projekt, Til stift med
projekt for etablering af fleksible mødefaciliteter i
Ravnsbjergkirken, 2021 Ansøgning
konfirmandlokaler

Taget til efterretning. 

11 - Evt.
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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)
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