
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. juni 2021 - d. 15-06-2021 kl. 15:00 til 18:00

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 referater og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 13. april
b. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 4. maj
c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 13. april
2021 (2021 - 5109)
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 4. maj
2021 - ekstraordinært (2021 - 13376)

Bilag:
Referat, Referat af møde 4. maj 2021

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt og underskrevet
c. Godkendt  

2 - Provstens orientering

a. Provstesyn i Tiset den 19. maj og Astrup-Tulstrup-
Hvilsted den 26. maj 
b. Præstestillinger:

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat: Anja
Heitmann konstitueret fra 1. september
Holme Pastorat: Stilling som 75% sognepræst
og 25% i Parasollen slået op

c. Konstitueret provst i Odder Provsti og som
sygehusprovst 1. oktober - 31. december 2021

Sager:
Provstesyn - Tiset Sogn - 2021 (2020 - 32421)
Provstesyn - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne - 2021
(2021 - 8288)

Bilag:

a. Jonas Rump har været med for første gang som
bygningskyndig. Lars Jacobsen deltog fra
provstiudvalget. Den eneste store overraskelse i
økonomisk henseende er, at sydsiden af Hvilsted
Kirkes tegltag smuldrer, hvilket skal løses på et
tidspunkt. Astrup Præstegård skal istandsættes i
forbindelse med præsteskifte, hvilket der anvendes
5%-midler til. I Tiset arbejdes der på
parkeringspladser ved såvel præstegården som
kirken, ligesom forpagterboligen står foran
nedrivning, hvilket menighedsrådet har afsat frie
midler til.
b. Ny præst i Astrup-Tulstrup-Hvilsted. Anne Vejbæk
er blevet bevilget afsked. Den 24. juni 2021 afholdes
der møde med Astrup-Tulstrup-Hvilsted og Tiset om
fremtidig samarbejde omkring Solbjerg. Konsulent
fra FUV assisterer i processen.
c. Provsten i Odder skal på studieorlov i 3 mdr.



Tiset Kirke, synsprotokol, Tiset Præstegård,
synsprotokol, Astrup Præstegård, synsprotokol,
Astrup Kirke, synsprotokol, Tulstrup Kirke,
synsprotokol, Hvilsted Kirke, synsprotokol

 
Der omdeltes udkast til indbydelser til
hhv. intromøde for menighedsråd den 15.
september 2021 og inspirationsdag om grønne tiltag
på kirkegårdene den 30. november 2021.
 
Ligeledes orienterede Lars Thruesen og Mathias
Hede Madsen kort om konsulentrunde den 2. juni i
Malling Kirke. Nationalmuseets repræsentant kunne
ikke anbefale menighedsrådets tanker om at få
åbnet norddøren og flytte orglet længere frem i
skibet. Linjen laver derfor ny bearbejdelse af
projektet på baggrund af mødet. Menighedsrådet
afventer fortsat Nationalmuseets besigtigelse af
kirkens inventar, før projektet kan komme i gang.
Linjen kontakter igen Nationalmuseet om
besigtigelse.

3 - Budgetudvalgsmøde 27. maj 2021

Drøftelse af seneste budgetudvalgsmøde 

Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier -
Møde den 27. maj 2021 (2021 - 11927)

Bilag:
210520 Protokol budgetudvalg, underskrevet af
udvalget 210527

Provstiudvalget fortsatte drøftelsen af den grønne
dagsorden, der også var et punkt på
budgetudvalgsmødet den 27. maj. Man er enige om,
at folkekirken er nødt til at være med til at
fremme den grønne omstilling, også som samarbejde
i Århus-provstierne og andre provstier i stiftet,
hvilket dog vil kræve styring, f.eks. gennem
projektansættelse af en medarbejder, der kan være
tovholder på det grønne område.
 
I Århus Søndre Provsti forventer provstiudvalget
fortsat at afsætte 1.500.000 kr. i en grøn pulje på
budget 2022, som skal anvendes til at
nedbringe CO2-forbrug og fremme bæredygtighed i
provstiet - både på bygningsområdet og på
kirkegårdene. Anders Bonde deltager i både
budgetsamrådet den 8. september samt i
inspirationsmødet for kirkegårdsansatte og
kirkeværger (eller andre relevante fra
menighedsrådene) den 30. november. I dette møde
deltager også Carsten Vejborg fra Energitjenesten,
der i foråret laver en opfølgning på de
energigennemgange i sognene, der blev foretaget i
2013-14.
 
Provstiudvalget var enigt om, at initiativer på dette
område ikke kan forventes at komme nedefra, men
at der skal udarbejdes en plan eller idékatalog med
konkrete grønne tiltag, som sognene kan tage
udgangspunkt i, ligesom menighedsrådene skal
tænkes med i processen, hvilket mødet om
kirkegårdene den 30. november er et eksempel på. 

4 - Budget: bevilling til Skole-Kirke-Samarbejdet a. Godkendt. Der afsættes 73.750 kr. ekstra til Skole-
Kirke-Samarbejdet i 2022.



a. Anmodning fra budgetudvalget om at afsætte
73.750 kr. ekstra på budget 2022
b. Anmodning fra budgetudvalget om at afsætte
50.000 kr. ekstra fra budget 2023 

b. Godkendt. Der afsættes 50.000 kr. ekstra til Skole-
Kirke-Samarbejdet fra 2023.
 
Midlerne skal anvendes til at ansætte administrativ
hjælp, så de to ansatte kan koncentrere sig om
kerneopgaverne med at besøge skoler, udarbejde
undervisningsmateriale osv.

5 - Budget 2022: drifts- og anlægsønsker

a. Husholdningsregnskab
b. Drifts- og anlægsønsker 
c. Prioritering af midler i 2022
 
Anlægsønsker behandles som ét hele, men er påført
enkeltvis af hensyn til journalisering og
sagsbehandling.

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

Bilag:
Drifts- og anlægsønsker 2022, Husholdningsbudget
2022, maj, Prioritering af midler 2022

Provstiudvalget gennemgik husholdningsregnskab,
oversigt over drifts- og anlægsønsker samt en
foreløbig prioritering af midlerne i 2022, inden de
enkelte drifts- og anlægsønsker blev behandlet.
 
Der var enighed om at anvende dele af bevillingen til
indvendig kalkning af Kolt Kirke fra 2018-19 til det
nye tag på Kolt Kirke (bevilget i 2020), såfremt dette
viser sig at overstige den økonomiske ramme. 
 
Der er mange ansøgninger om små beløb til anlæg
og fra de øvrige puljer. Dette er delvis en konsekvens
af, at menighedsrådenes driftsrammer er blevet
strammet op gennem de seneste år. Og det er delvis
en konsekvens af, at provstiudvalget under sine
økonomimøder med menighedsrådene har
opfordret dem til at søge de fælles puljer. Det er i høj
grad sket.
 
Dette bør dog ikke betyde, at alle ansøgninger pr.
automatik bliver imødekommet, fordi provstiets
økonomi er meget god. Der skal stadig foretages en
behovsmæssig vurdering af ansøgningen. Fremad er
provstiudvalget også nødt til:
- at afvise ansøgninger om efterbevilling af midler til
budgetsatte poster i afsluttede projekter.
- at justere kriterierne for udviklingspuljen, idet den
ikke kan søges til hvad som helst.
- at afvise ansøgninger om små anlægsbeløb til de
store kirkekasser, f.eks. fastsætte en grænse på
100.000 kr.
 
Ligeledes er det altid en forudsætning for alle
de anlægsønsker, der ender med at blive bevilget på
det endelige budget, at der indhentes tilbud,
opstilles budgetter, laves projektbeskrivelser og
indhentes eventuelle godkendelser fra de relevante
myndigheder. Alt efter anlæggets omfang.
 
Der er højkonjunktur i byggeriet i øjeblikket, hvilket
driver håndværkerpriserne op og skaber ventetid på
at få udført projekter. Provstiudvalget besluttede, at
menighedsrådene bør revurdere eller
udsætte anlægsprojekter, såfremt konjunkturerne
gør, at de tilbud, der indhentes, overstiger de



bevilgede økonomiske rammer uforholdsvist.

6 - Fredens Menighedsråd: Anlægsønsker til budget
2022

a. Ansøgning om 59.038 kr. til udskiftning af vinduer i
Fredens Præstebolig. Menighedsrådet finansierer
100.000 kr. af egne midler.
b. Ansøgning om 179.000 kr. til ventilationsanlæg i
Fredens Præstebolig
c. Ansøgning om 1.173.000 kr. til renovering af
toiletter i Fredenskirken

Sager:
Budget 2022 - Fredens Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2021 - 2302)

Bilag:
Tilbud 2406, VBEWF301_HRV_Slutbruger_low (1)
Danfoss vent_, ventilation_varmegenvinding_ok,
Scan073, Tilbud 2405, tilbud toiletter, Tilbud
udskiftnign af vinduer., Notat præsteboligen ved
Fredenskirken 2021.26.2, Ansøgning.

a. Foreløbig godkendt
b. Foreløbig godkendt
c. Der reserveres foreløbigt 500.000 kr. under
forudsætning af, at der laves samlet løsning for alle 6
toiletter. Der kan indhentes faglig bistand fra Klaus
Kaack Andersen.

7 - Holme Menighedsråd: Anlægsønsker til budget
2022

Ansøgning om i alt 657.000 kr. til forskellige
anlægsarbejder:
a. Lyseng Kirke, omfugning af facade 75.000 kr.
b. Holme Kirkegård, omsætning af dige 94.000 kr.
c. Holme Kirkegård, grøn minilæsser 163.000 kr.
d. Holme Byvej 24, nedrivning 325.000 kr.
 

Sager:
Budget 2022 - Holme Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2303)

Bilag:
Anlægsønsker 2022holme3

a. Foreløbig godkendt.
b. Foreløbig godkendt.
c. Foreløbig godkendt.
d. Foreløbig godkendt.

8 - Kolt Menighedsråd: Anlægsønsker til budget
2022

a. Ansøgning om 68.000 kr. til indkøb af klaver
b. Ansøgning om 62.262 kr. til udskiftning af rygning
på maskinhus 

Sager:
Budget 2022 - Kolt Kirkekasse - Foreløbigt budget

a. Foreløbig godkendt. Menighedsrådet kan overveje
at søge fondsmidler til indkøb af klaver.
b. Foreløbig godkendt.



(2021 - 2305)
Budget 2022 - Kolt Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2305)

Bilag:
Oplæg til køb af klaver., Anlægsønske til budget
2022, Ansøgning til Provstiet vedr. rygninger

9 - Malling Menighedsråd: Anlægsønske til budget
2022

Ansøgning om 150.000 kr. til renovering af asfalt
på p-plads ved sognegård 

Sager:
Budget 2022 - Malling Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2306)

Bilag:
Ansøgning om anlægsbevilling til P-plads

Foreløbig godkendt. Provsten kontakter
menighedsrådet for at få klarlagt behovet i forhold
til anvendelsen af parkeringspladsen.

10 - Mårslet Menighedsråd: Anlægsønske til budget
2022

Ansøgning om 1.000.000 kr. til renovering af Mårslet
Præstebolig 

Sager:
Budget 2022 - Mårslet Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2311)

Bilag:
Plan 3.2 - Indgang Syd, Plan 2.2 og 2.5 - Kontor og
indgang Nord, Plan 1.2 og 1.3 - Entre ned og bad
oppe, Plan 0 - nuværende tegninger, Skitseforslag -
prisoverslag, 2021.05.31 Aarhus Søndre Provsti -
Ansøgning til anlæg 2022, Mårslet Menighedsråd -
Ansøgning til anlægsmidler 2022, Præstebolig

Der har ikke været foretaget ordentlig
istandsættelse af boligen ved sidste præsteskifte.
Der er ikke kontor til præsten i sognegården.  
 
Provstiudvalget afventer notat fra besigtigelse af
Klaus Kaack Andersen med vurdering af de
forskellige løsningsforslag, men provstiudvalget
skønner umiddelbart, at man kan renovere
badeværelse på 1. sal uden at bygge ny
kvist, hvorimod der SKAL laves adskillelse af privat og
offentlig, da der ikke er kontor til præsten i
sognegården.
 
Der reserveres foreløbigt 800.000 kr. til projektet.

11 - Ormslev Menighedsråd: Anlægsønske til
budget 2022

Ansøgning om 265.000 kr. til gang/rampe fra kirken
til præstegård/konfirmandstue 

Sager:
Budget 2022 - Ormslev Kirkekasse- Foreløbigt budget
(2021 - 2312)

Bilag:

Der reserveres foreløbigt 265.000 kr. til projektet,
idet provsten har afklaret økonomien med
menighedsrådets kirkeværge. 



Ansøgning anlægsarbejde

12 - Ravnsbjerg Menighedsråd: Anlægsønske til
budget 2022

Ansøgning om 70.000 kr. til udskiftning af udendørs
træværk på præsteboligen på Selmersvej 

Sager:
Budget 2022 - Ravnsbjerg Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2021 - 2314)

Bilag:
2020 Ansøgning anlægbevilling 2022

Godkendt, idet der er tale om synsudsat arbejde.

13 - Skåde Menighedsråd: Anlægsønske til budget
2022

Ansøgning om 200.000 kr. til etablering af køl i
kapellet under Frederikskirken 

Sager:
Budget 2022 - Skåde Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2315)

Bilag:
køl i kapel ansøgning

Godkendt på budget 2022, men da projektet
gennemføres i 2021 kan menighedsrådet mod
dokumentation for udgiften få udbetalt midlerne i
år.

14 - Tiset Menighedsråd: Driftsønske til budget
2022

Ansøgning om 70.000 kr. til opnormering af kirke-
kulturmedarbejder
 
(fremsat på økonomimøde 26. april 2021) 

Godkendt, idet Tiset som del af Solbjerg gennemgår
en udvikling fra landsogn til forstadssogn, hvilket
øger behovet for administrativ og anden
hjælp. Driftsrammen reguleres på det endelige
budget 2022.

15 - Tranbjerg Menighedsråd: Anlægsønsker til
budget 2022

a. Ansøgning om 625.000 kr. til renovering af
sognegård og gulv i konfirmandsal. Menighedsrådet
kan selv finansiere 100.000 kr.
b. Ansøgning om 500.000 kr. til ombygning og
udvidelse af orgel i Tranbjerg Kirke. Menighedsrådet
kan selv finansiere 50.000 kr.

Sager:
Budget 2022 - Tranbjerg Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2021 - 2317)

a. Foreløbig godkendt.
b. Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
bruge egne midler til at lave forundersøgelse af
nødvendigheden af ombygning af orglet. Der
reserveres 500.000 kr. under forudsætning af, at
orgelkonsulenten vurderer, at ombygning af orglet
vil højne fællessangen.



Budget 2022 - Tranbjerg Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2021 - 2317)

Bilag:
Tranbjerg sognegård - Notat 01 2021 (5), Tranbjerg
sognegård - Notat 02 2021 (6), Anlægsansøgning,
Ansøgning til anlægspulje 2022, 20210517_125203

16 - Viby Menighedsråd: Anlægsønsker til budget
2022

Ansøgning om i alt 700.521 kr. til:
 
a. Hovedreparation af elevator i Viby Sognegård
332.000 kr.
b. Etablering af køl i kapellet på Viby Kirkegård
200.000 kr.
c. Renovering af asfaltstier på Viby Kirkegård 145.000
kr.
d. Flytning af matrikelskel mellem kirkegård og
sognegård 23.521 kr.

Sager:
Budget 2022 - Viby Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2300)
Budget 2022 - Viby Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2300)
Budget 2022 - Viby Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2021 - 2300)

Bilag:
VS Pris Viby Kirke - fornyelse af nedbrudte
asfaltstier., køletilbud1, Køletilbud2, Køletilbud3,
ELEVATORTILBUD2021, image00001, Ansøgning,
ANSØGE PROVSTIET 2021

a. Foreløbig godkendt.
b. Foreløbig godkendt.
c. Foreløbig godkendt. Det ansøgte beløb dækker
kun renovering af en mindre del af stierne på
kirkegården, og menighedsrådet har også afsat frie
midler til renoveringen.
d. Ikke godkendt, finansieres af egne midler afsat til
kirkegårdsomlægningen som følge af besparelse på
kirkegården.

17 - Budget 2022: foreløbigt budget for
provstiudvalgskassen

Behandling af foreløbigt budget 2022 for Aarhus
Søndre Provstiudvalgskasse, afleveret 08.06.2021, kl.
11.35

Sager:
Budget 2022 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Foreløbigt budget (2021 - 17424)

Bilag:
Foreløbig budget 2022, afl. 08.06.21

Provstisekretæren gennemgik det foreløbige budget.
 
Foreløbigt budget 2022 for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasse, afleveret 08.06.2021, kl. 11.35,
godkendt.



18 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: 1.
kvartalsrapport

Behandling af 1. kvartalsrapport 2021 for Aarhus
Søndre Provstiudvalgskasse

Sager:
Regnskab 2021 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2021 - 16306)

Bilag:
PUK, 1. kvartalsrapport 2021

Gennemgået af provstisekretæren. Godkendt og
underskrevet.

19 - Viby Præstebolig: Tegninger og byggeprogram
for opførelse af bolig på Damtoften 9

Foreløbige tegninger og byggeprogram for ny bolig
samt udtalelse fra præstegårdskonsulenten.
 
Økonomisk ramme fastsat af provstiudvalget 9.
februar 2021:
 
Anlægsmidler 2020:                    1.825.000 kr.
Anlægsmidler 2021:                    2.000.000 kr. 
Salg af Møgelmosevej:                3.200.000 kr.
Køb af grund 2020:                    -2.485.000 kr.
I alt:                                             4.540.000 kr.

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

Bilag:
2021-05-10_Damtoften 9, Viby ny præstebolig-
Byggeprogram, 2021-05-21_Damtoften 9_erklæring
MRA

Præstegårdskonsulenten anbefaler, at lægge huset
længere frem på grunden, mens menighedsrådet og
menighedsrådets bygningskonsulent Klaus
Kaack Andersen foretrækker den nuværende
placering, idet en lavere placering på grunden vil
medføre indkik fra naboerne. Ligeledes vil en lavere
placering forringe udsigten fra huset.
 
Det tegnede hus er ca. 170 kvm. + fuldmuret, isoleret
garage samt skur. Menighedsrådet regner med en
byggepris på ca. 20.000 kr. pr. kvm.
 
Provstiudvalget tilslutter sig menighedsrådets
argumenter for placeringen af huset på grunden og
godkender, at menighedsrådet kan arbejde videre
med projektet.

20 - Holme Kirkegård: Revideret kirkegårdsvedtægt

Behandling af ændringer i kirkegårdsvedtægt for
Holme Kirkegård 

Sager:
Vedtægt - Holme Kirkegård (2021 - 16284)

Bilag:
VEDTÆGTHolmekirkegård forslag 2+

Mogens Mortensen redegjorde for ændringerne i
vedtægten, der er som følger:
 
Ubemidlede sikres et gravsted med bestemmelserne
i §6, stk. 4.  
 
I §12 tages der højde for, at en kommende
udviklingsplan for kirkegården kan medføre, at
bestemte områder og/eller afdelinger på
kirkegården lukkes for nysalg. Menighedsrådet
opfordres til at beslutte, hvilke områder, der skal
lukkes, i samråd med Anne-Marie Møller. Områder,



der er lukket for nysalg, kan formuleres i et tillæg til
vedtægten.
 
Anvendes svært omsættelige kister, f.eks. zink- eller
egekister, skal gravstedsretten erhverves eller fornys
i mindst dobbelt fredningstid. Provstiudvalget
opfordrer til, at svært nedbrydelige kister placeres i
et bestemt område, så de ikke forhindrer udviklingen
af kirkegården.
 
§24, stk. 3 giver mulighed for at nedsætte to urner
oven på hinanden i det anonyme fællesgravsted, så
ægtefæller kan nedsættes sammen, med første urne
i dobbelt dybde.
 
Endelig er kirkegårdstaksterne skrevet ud af selve
vedtægten. I stedet er der i §30 indføjet henvisning
til sognets hjemmeside, hvorved man undgår at
skulle have vedtægten godkendt hvert år, når
taksterne opdateres. 
 
Vedtægten blev godkendt.

21 - Beder Sogn: Synsprotokoller 2021

Protokoller fra syn over Beder Kirke,
kirkegård, præstebolig, sognegård og materielgård 

Sager:
Syn - Beder Sogn - 2021 (2021 - 16266)

Bilag:
2021-05-27_Synsprotokol Beder Kirke, 2021-05-
27_Synsprotokol Præste- Sogne- og Materielgård

Godkendt under forudsætning af økonomisk
dækning. 
 
Såfremt større dele af diget skal omsættes, skal det
godkendes af stiftet.

22 - Fredens Menighedsråd: Ansøgninger om midler
fra 5%-midler og udviklingspulje

a. Ansøgning om i alt 67.060 kr. af 5%-midlerne til
uforudsete eludgifter (47.500 kr.) og opsætning af
solfilm (19.500 kr.)  i forbindelse med ombygning af
sognegården
b. Ansøgning om i alt 24.026,60 kr. fra
udviklingspuljen i forbindelse med aktiviteter til
fastelavn (3.476,75 kr.) og påske (20.549,85 kr.)

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

Bilag:

a. Provstiudvalget drøftede, om budgetreserven kan
dække udgifter i forbindelse med et
renoveringsprojekt, hvor der allerede er afsat
midler til uforudsete udgifter i budgettet? I dette
tilfælde har menighedsrådet valgt at
bruge budgettet til uforudsete udgifter på dyrere
løsninger af de oprindeligt budgetterede.
 
Ansøgningen blev dog godkendt.
 
b. Undtagelsesvist godkendt, men det præciseres
overfor menighedsrådet, at der ikke bevilges midler
til så små beløb, som tilfældet er med
fastelavnsaktiviteten, der har kostet 3.476,75 kr.



Ansøgninger til provstiudvalget, el-regning, 17-9
tilbud solfilm, Aktivitetsansøgning, 5^1_ansøgning

23 - Mårslet Menighedsråd: Ansøgning til
udviklingspuljen

Ansøgning om 234.147 kr. til omlægning af Mårslet
Kirkegård. Ansøgningen dækker allerede udførte
arbejder af egne midler.

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Omlægning (2019 -
25920)

Bilag:
Mårslet Kirke-Ansøgning udviklingspulje, ÅSP
Mprslet Kirke-Udvikling

Menighedsrådet har hovedsageligt finansieret sin
kirkegårdsomlægning af egne driftsmidler i perioden
2018-20, i alt 234.147 kr., ligesom hovedparten af
arbejdet er udført af kirkegårdspersonalet.
 
De kommende arbejder, hvor der skal retableres
lapidarium, anlægges sansehave og omlægges
stier, kræver imidlertid en større grad af hjælp
udefra, hvorfor provstiudvalget bevilger 150.000
kr. af udviklingspuljen til den videre omlægning af
Mårslet Kirkegård.

24 - Viby Menighedsråd: Ansøgning til
udviklingspuljen

Ansøgning om i alt 162.000 kr. til udvikling af Viby
Kirkegård:
 
a. Udarbejdelse af strategiplan: 62.000 kr.
b. Omlægning af afdeling A: 100.0000 kr.
 
Se ansøgning under Vibys anlægsønsker i punkt 16

a. Godkendt
b. Godkendt

25 - Til orientering: Ravnsbjerg Menighedsråd:
Ansøgning til udviklingspuljen

Der er den 7. maj 2021 bevilget 33.100 kr. af den
fælles udviklingspulje til initiativet. 

Sager:
Udviklingspulje - Ravnsbjerg Menighedsråd -
Udendørs gudstjeneste 2. pinsedag 2021 (2021 -
12904)

Bilag:
ansøgning 2.pinsedag - Søndre provsti

Taget til efterretning. 

26 - Til orientering: udskiftning i menighedsråd

Malling Menighedsråd: Dorte Liisberg er udtrådt pr.
15. maj 2021, og Helle Aagaard Nielsen er indtrådt i
hendes sted.
Ormslev Menighedsråd: Birte Laursen er ny

Taget til efterretning. 



kontaktperson i stedet for Flemming Svejstrup

27 - 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)

Hans Christian Feindor-Christensen Mogens Mejer Mortensen
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