
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 19. august 2021 - d. 19-08-2021 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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat af møde den 15. juni 2021
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 15. juni
2021 (2021 - 12902)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt med tilføjelse af orientering
om fordelingsudvalgsmøde den 18. august 2021 og
ansættelse af diakonimedarbejder under provstens
orientering.

2 - Provstens orientering

 

a. Provsten orienterede om væsentlige punkter
fra Fordelingsudvalgets møde den 18. august 2021
som forberedelse til budgetudvalgsmøde den 6.
september 2021.

1. Aftalen med Århus Kommune om
anvendelse midlerne fra mellemregningen
mellem kirkerne og kommunen angår kun
anlæg. En ny aftale kan måske forhandles
med mulighed for at afsætte midler til grønne
tiltag og projektansættelser som
prøvehandlinger?
2. På budgetudvalgsmødet den 6. september
er der et punkt om vækstområder i
Århus. Der er vækst i Århus Søndre Provsti,
men ikke i samme omfang som i Århus
Nordre Provsti og Århus Domprovsti. Derfor
har de to provsti også tilsammen
modtaget 87 mio. ud af de 97 mio., der
bevilget til særlige anlægsprojekter siden
2014. Bl.a. har Vor Frue Sogn modtaget 12
mio. grundet vækst på det gamle
godsbaneareal, som i stedet er blevet
anvendt på sognegård. Provstiudvalget var



enigt om, at ansøgninger om anlægsmidler
bør indeholde skitseprojekter og budgetter,
så Budgetudvalgets afgørelser træffes på et
konkret grundlag, ligesom domprovstiet må
redegøre for egenfinansiering på
godsbanearealet.
3. Det er et vigtigt fælles spørgsmål, hvor
meget der fremover skal bygges i områder,
hvor der allerede er kirker, frem for at
udnytte de eksisterende ressourcer og
bygninger.

 
b. De Samvirkende Menighedsplejer har bevilget
midler til en 50% diakonimedarbejder i 3 år, der skal
arbejde med styrkelse af folkekirkens arbejde for
immigranter i Viby-Holmeområdet med
udgangspunkt i Ravnsbjerg. Der blev afholdt
indledende møde i Ravnsbjergkirken den 18. august
2021.

3 - Valg til provstiudvalg

Forberedelse til orienteringsmøde om valg til
provstiudvalg og stiftsråd den 24. august 2021. 
 
Provstiudvalgets indstilling til antal medlemmer af
det kommende provstiudvalg.

Sager:
Valg - Provstiudvalg og stiftsråd - 2021 (2021 - 17111)

Bilag:
Indkaldelse til orienterende møde vedr. valg til
provstiudvalg og stiftsråd

Orienteringsmødet om valg til provstiudvalg afholdes
den 24. august 2021 i Fredenskirken. Karsten Poulsen
har indvilget i at være dirigent til orienteringsmødet,
og provsten og formanden afholdt den 10. august
2021 møde med ham om dagsorden og den
praktiske fordeling af opgaverne.  
 
Provstiudvalget drøftede orienteringsmødets
afholdelse og indstillede til at fortsætte med
maximalt 6 medlemmer i perioden 2021-25.

4 - Budget 2022

a. Dagsorden til afsluttende budgetsamråd den 8.
september kl. 19.00
b. Samlet husholdningsregnskab 2022
c. Anlægsbevillinger 2022
d. Landskirkeskat

Sager:
Budget 2022 - Aarhus Søndre Provsti - Endelig
budget (2021 - 20386)
Budget 2022 - Aarhus Søndre Provsti - Endelig
budget (2021 - 20386)

Bilag:
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2022, Aktdokument, Dagsorden til

a. I 2021 er der kun ét budgetsamråd, men der til
gengæld været afholdt individuelle økonomimøder
med de enkelte menighedsråd i april. Provsten
gennemgik dagsordenen til budgetsamrådet den 8.
september.

Skole-Kirke-Samarbejdets overblik over udvikling
medtages som bilag til budgetsamrådet for at vise
udviklingen af samarbejdet, så menighedsrådene
også kan se, hvorfor der bevilges ekstra midler til
skole-kirke-samarbejdet.

Dagsordenen tilrettes, så den inkluderer temadagen
om bioversitet på kirkegårdene den 30. november og
gruppesamtaler ved bordene efter Anders Bondes
oplæg. Klimarapporten fra Favrskov Provsti sendes
med dagsordenen ud.



afsluttende budgetsamråd 2021, Drifts- og
anlægsønsker 2022, aug 2021, Husholdningsbudget
2022, aug

b. Det samlede husholdningsregnskab for budget
2022 blev gennemgået og godkendt til fremlæggelse
på budgetsamrådet. Den mest markant ændring i
forhold til budget 2021 er, at provstiudvalget
indstiller til, at udviklingspuljen udvides med
3.000.000 kr., heraf 1.500.000 kr. grøn omstilling og
yderligere 1.500.000 kr. til omlægning af
kirkegårdene, hvor flere projekter forventes
igangsat i 2022.
 
c. Provstiudvalget gennemgik menighedsrådenes
anlægsønsker og indstilling af bevilgede midler
hertil, som fremlægges på budgetsamrådet. Der
henstår flere ønsker, hvor der skal udformes
projekter med budget og beskrivelse til godkendelse
i provstiudvalget og/eller stift. Midler til disse ønsker
er reserveret, indtil projekterne fremlægges til
godkendelse.
 
Klaus Kaack Andersen vurderer, at sognegården i
Skåde ikke kan udvides af arkitektoniske årsager. I
stedet foreslår han en løsning, hvor graverbygningen
udvides, så den også kan rumme
kirkegårdspersonalet og deres administration, mens
underetagen af sognegården omdannes til kontor og
mødelokale for præster og andre ansatte.
 
Lars Vestergaard Jacobsen informerede kort om
status for orgelprojekt i Tranbjerg Kirke, hvor der
afventes besøg af orgelkonsulent og undersøgelse af
skimmel i orglet.

5 - Mårslet Præstebolig: Vurdering af skitseforslag
til ombygning

Klaus Kaack Andersen vurderer skønsmæssigt, at
budgettet for skitseprojektet fra Gram Arkitekter kan
reduceres med 145.000 kr. til 811.400 kr.

Sager:
Byggesag - Mårslet Præstebolig - Renovering og
adskillelse af offentlig og privat (2021 - 6854)

Bilag:
Notat Mårslet præstebolig 2021.6.26

Klaus Kaack Andersen har i forbindelse med
besigtigelsen af præsteboligen vurderet Esben &
Gram Arkitekters skitseprojekt for
indretningsændringer, og han anbefaler ikke at lave
tilbygning til huset. I stedet forslår han alternative
løsninger på adgang til og ny indretning af 1. sal,
inklusiv nyt badeværelse, adskillelse af privat og
offentlig adgang samt indretning af bryggers og
kælder.
 
De alternative løsninger vurderes til at kunne
udføres for 811.000 kr.
 
Provstiudvalget mener, at Klaus Kaack Andersens
løsningsforslag er et godt kompromis mellem ønsker
til boligens indretning, præstens arbejdsmiljø og
økonomi. Derfor har provstiudvalget på mødet den
19. august 2021 bevilget 811.000 kr. i anlægsmidler
på budget 2022 til projektet.
 
Dog bør menighedsrådet overveje, om der af



sikkerhedsmæssige hensyn alligevel skal laves en ny
trappe til kælderen. Hvis der kan laves en forsvarlig
løsning for de midler, der er sparet på
kirkegårdsmuren, vil provstiudvalget godkende
yderligere 25.000 kr. til projektet.
 
Inden for ovennævnte rammer kan menighedsrådet
derfor få udarbejdet et projekt, der indsendes til
godkendelse i provstiudvalget.

6 - Kolt Kirkegård: Ansøgning om midler til dækning
af udgifter til voldgiftssag

Ansøgning om 20.357,50 kr. af 5%-midler til dækning
af advokatudgifter i forbindelse med voldgiftssag. 

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

Bilag:
Vs Ansøgning til Provstiet, Ansøgning til Provstiet,
Kolt Fønix betalt den 23.07.21, SALÆRREDEGØRELSE
fra 21.12.2020 til 30.06.2021

Godkendt af 5%-midlerne.
 
Voldgiftssag fastsat til den 30. september 2021. 

7 - Tiset Kirkegård: udviklingsplan

a. Udviklingsplan for Tiset Kirkegård
b. Til orientering: ansøgning om 15.236,00 kr. fra
udviklingspuljen til dækning af udgift i forbindelse
med udarbejdelse af udviklingsplan for kirkegården.
Beløb udbetalt 05.05.2021 

Sager:
Byggesag - Tiset Kirkegård - Omlægning (2020 -
10346)
Byggesag - Tiset Kirkegård - Omlægning (2020 -
10346)

Bilag:
Tiset Kirkegård, Bilag 1 Tiset plan fremt udv300, Bilag
3, Bilag2, Bilag5 Eksist forhold Tiset ledige, Tiset bilag
4, Ansøgning udviklingspuljen for kirkegårde

a. Godkendt
b. Taget til efterretning.
 
Graveren kan selv udføre meget af
omlægningsarbejdet med Pernille Gad som faglig
sparringspartner.

8 - Malling Sogn: Synsprotokoller 2021

a. Synsprotokol for Malling Kirke,
kirkegård, sognegård og øvrige bygninger
b. Synsprotokol for Malling Præstebolig 

Sager:

a. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning
b. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning



Syn - Malling Sogn - 2021 (2021 - 18572)

Bilag:
2021-06-01 Synsprotokol for kirke, materielgård,
kirkegård og sognegård, 2021-06-01 Synsprotokol for
præsteboligen

9 - Fredens Sogn: Synsrapporter 2021

a. Synsprotokol for Fredens Præstebolig
b. Synsprokokol for Fredenskirken, kirkegård,
sognegård og øvrige bygninger 

Sager:
Syn - Fredens Sogn - 2021 (2021 - 19384)

Bilag:
Synsrapport 2021, Kirke, kirkegård og præstebolig,
Synsrapport 2021, Kirke,

a. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. Udgift til vinduer og ventilation er bevilget
som anlægsmidler.
b. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

10 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: 2.
kvartalsrapport 2021

Halvårsrapport for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse 

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

Bilag:
2. kvartalsrapport 2021

Kvartalsrapport fremlagt af provstisekretæren og
godkendt. 

11 - Folkekirken i Århus - Det Sociale Arbejde:
Ændring af vedtægt for samarbejde mellem
provstiudvalgene

Vedtagelse af ændringer i vedtægt for Folkekirken i
Århus - Det Sociale Arbejde 

Sager:
Samarbejder - Folkekirkens sociale arbejde i Århus -
2021 (2021 - 4811)

Bilag:
Forslag til ændring af vedtægt - for samarbejde
mellem provstiudvalgene for Aarhus Domprovsti,
Aarhus Vestre Provsti, Aarhus Nordre Provsti og
Aarhus Søndre Provsti i Aarhus Stift om folkekirkens
sociale arbejde i Aarhus kommune, Vedtægt

Vedtægtsændringen angår en række tilretninger
af samarbejdets praksis gennem 1½ år.
 
Godkendt. 



Udviklings konsulent kopi, Udkast ændring af
Vedtægt version 19.05. 2021, Vedtægt for
samarbejde om folkekirkens sociale arbejde i Aarhus
Kommune 19. maj 2021

12 - Til orientering: Mårslet Kirkegårdsdige:
licitationsresultat og arbejdsplan

Licitation: 618.817 kr.
Afsatte anlægsmidler: 975.000 kr.

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, Referat

Taget til efterretning.  

13 - Til orientering: Kolt Kirke: betinget tilladelse til
nyt tag

 

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Kolt Kirke - Kolt
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Nyt tag (2021 -
12217)

Bilag:
Til mr. Kolt Kirke, Aarhus Søndre Provsti, betinget
tilladelse til nyt tag på kirken, Kolt Kirke -
Nationalmuseets udtalelse, 210505 Kolt Kirke, nyt
tag

Taget til efterretning. 

14 - Til orientering: Malling Kirke, referat af
konsulentrunden, onsdag den 2. juni 2021

 

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

Bilag:
Referat af konsulentrunden ved Malling Kirke,
Aarhus Søndre Provsti, onsdag den 2. juni 2021 om
indvendig renovering

Taget til efterretning. 



15 - Til orientering: Vedtagelse af ”Bedre By i Viby –
Strategisk helhedsplan for byudvikling langs
Skanderborgvej” - kommuneplantillæg 84, 2017

 

Sager:
Plansag - høring om helhedsplan for byudvikling
langs Skanderborgvej - Aarhus Kommune (2020 -
14041)

Bilag:
SV Til Aarhus Kommune med svar vedr ændrede
retningslinjer vedrørende helhedsplanlægning -
kommuneplantillæg 84, 2017

Taget til efterretning. Hans Christian Feindor
supplerede med oplysninger om, at planen primært
dækker udvikling af den nordlige side af
Skanderborgvej, mens det, der vedrører kirken,
handler om at lave et grønt område mellem
kirken, Kirkestien 1 og Viby Torv.
 
Hertil orienterede Hans Christian Feindor om status
for Kirkestien 1, inkl. lokalplan, bestyrelse for
selvejende institution og økonomi i renovering og
omdannelse af præstegården til kulturhus.
 
Ang. Damtoften arbejder Klaus Kaack Andersen i
øjeblikket på udbudsmateriale.

16 - Til orientering: Solbjerg, forslag for
kommuneplantillæg, 86. Temaplan Arealer til alle
boligtyper

 

Sager:
AAR - Plansag - Plandata.dk - 86. Temaplan Arealer
til alle boligtyper - kommuneplantillæg - Aarhus
Kommune (2021 - 18342)

Bilag:
Meddelelse om statusændring til forslag for
kommuneplantillæg 86. Temaplan Arealer til alle
boligtyper, Aarhus kommune

Taget til efterretning.
 
Ud af denne plan for hele Århus ligger en tredjedel af
udstykningerne i Århus Søndre Provsti: Solbjerg,
Tranbjerg, Mårslet og Malling, i alt ca. 1.500
fritliggende boliger.
 
Provsten fortalte kort om proces for øget
samarbejdet mellem de tre sogne, der udgør
Solbjerg. 

17 - Grøn omstilling: Tilbud på gennemgang af
kirkegårde

Tilbud fra Energitjenesten på gennemgang af
kirkegårdene i Århus Søndre Provsti: 130.312,50 kr.

Sager:
Udviklingspulje - Grøn omstilling - Gennemgang af
kirkegårde (2021 - 22268)

Bilag:
Tilbud på gennemgang af kirkegårde, Tilbud til
Aarhus Søndre Provsti på gennemgang af kirkegårde

Gennemgang af kirkegårdene bliver med deltagelse
af Pernille Gad, så hun kan være tovholder på den
efterfølgende opfølgning af tiltagene på de enkelte
kirkegårde.
 
Godkendt af udviklingspuljen til grøn omstilling.

18 - 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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