
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. september 2021 - d. 14-09-2021 kl. 10:30 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 referater og dagsorden

a. Referat af provstiudvalgsmøde den 19. august
2021
b. Referat af orienteringsmøde om valg til
provstiudvalg og stiftsråd den 24. august 2021
c. Dagsorden til møde den 14. september

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 19.
august 2021 (2021 - 18574)
Sag hørende til mødet: Orienteringsmøde om valg til
provstiudvalg og stiftsråd (2021 - 23149)

Bilag:
Referat, orienteringsmøde om valg til provstiudvalg
og stiftsråd, Referat

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

2 - Provstens orientering

 

Intet til orientering 

3 - Budget 2022: Evaluering af budgetudvalgsmøde
den 6. september 2021

Evaluering af budgetudvalgsmøde den 6. september
2021 

Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier -
Møde den 6. september 2021 (2021 - 24309)

Bilag:
210609 Protokol budgetudvalg, 210527

Provstiudvalget drøftede seneste møde i
Budgetudvalget den 6. september 2021.
 
Århus er i enorm vækst, især i Aarhus Nordre Provsti
og Århus Domprovsti, hvor hele bydele skyder op i
en nærmest eksplosiv vækst, men hvis der findes
faciliteter i forvejen i nærområdet, skal der ikke
afsættes midler til bygninger, da der er katedraler
nok i midtbyen, men der hvor byer vokser op på en
tom mark er det nødvendigt med nybyggeri, som i
f.eks. Nye.
 



Forretningsorden budgetudvalg, underskrevet Derfor er der flere, der ønsker en bedre procedure
for ansøgninger om anlægsbevillinger fra
mellemregningskontoen med Aarhus Kommune
således, at et anlægsønske ledsages
af budgetoverslag og beskrivelse. Budgetudvalget
har ikke mandat til at godkende ansøgninger med
beskrivelse, det skal ske i de respektive
provstiudvalg.
 
Mellemregningskontoen stiger til ca. 60.000.000 kr. i
2025, men den nuværende aftale med kommunen
om brug af kontoen gælder kun anlæg. Århus Søndre
Provstiudvalg vil gerne have en debat med de øvrige
provstiudvalg om at indgå en ny aftale med
kommunen sådan, at mellemregningskontoen også
kan bruges til indhold og projektansættelser og
derved også kirkelig aktivitet i de bygninger, kontoen
indtil videre har finansieret.
 
Provstiudvalget vil efter konstitueringen af det nye
budgetudvalg foreslå, at der afholdes en fælles
visionsdag for de 4 nye provstiudvalg.

4 - Budget 2022: Evaluering af budgetsamrådet den
8. september 2021

Evaluering af det afsluttende budgetsamråd den 8.
september 2021 
 
(referat eftersendes)

Provstiudvalget drøftede formen for
budgetsamrådene. Der var enighed om, at det
afsluttende budgetsamråd er svært at ændre fra sin
nuværende for, fordi de endelig rammer og
budgettal skal fremlægges for formænd og kasserer.
Ligesom vi stadig skal vedligeholde fælles ejerskab til
fælles samarbejder og dermed huske at orientere
om dem på samrådet ved deltagelse af de
implicerede.
 
Derimod kunne økonomien på det indledende
budgetsamråd spille en meget lille rolle,
fordi budgetterne alligevel kun er foreløbige på det
tidspunkt. I stedet kunne man have et mere
indholdsmæssigt præg med forskellige temaer. F.eks.
var det planlagt at have grøn omstilling på det
indledende budgetsamråd i maj. Det indledende
budgetsamråd kunne i forlængelse af de forskellige
temaer også bruges til dialog om anvendelsen af de
fælles puljer, inklusiv inspiration
for menighedsrådene til, hvilke aktiviteter og
projekter, de kan søge til fra puljerne, om det så er
for det enkelte sogn eller i fællesskab med andre
sogne eller aktører.
 
Provstiudvalget formulerer en alternativ dagsorden
til indledende budgetsamråd i maj 2022.

5 - Budget 2022: Endelig godkendelse af
budgetrammer i Århus Søndre Provsti

Den samlede økonomiske ramme for budget 2022,
der blev fremlagt på budgetsamrådet den 8.



Godkendelse af den endelige fordeling af den
økonomiske ramme på 67.647.000 kr. i 2022 i Århus
Søndre Provsti.

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

Bilag:
Til Esben Andersen med ligningsoversigt 2022 for
Århus Søndre Provsti, Til kommunen med fordeling
af ligning 2020 med sognekoder

september 2021, blev godkendt med følgende
bevillinger:
 
Kirkekasser:
 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
Drift: 2.716.270 kr.
 
Beder Kirkekasse
Drift: 2.826.220 kr.
 
Fredens Kirkekasse
Drift: 4.524.985 kr.
Anlæg: 738.038 kr.
 - Fredens Præstebolig, udskiftning af vinduer:
59.038 kr.
 - Fredens Præstebolig, ventilationsanlæg: 179.000
kr.
 - Fredenskirken, renovering af toiletter: 500.000 kr.
 
Holme Kirkekasse
Drift: 4.853.163 kr.
Anlæg: 657.000 kr.
- Lyseng Kirke, omfugning af facade: 75.000 kr.
- Holme Kirkegård, delvis omsætning af dige: 94.000
kr.
- Holme Kirkegård, grøn minilæsser: 163.000 kr.
- Holme Præstebolig, Holme Byvej 24, nedrivning:
325.000 kr.
 
Kolt Kirkekasse
Drift: 3.181.913 kr.
Anlæg: 130.262 kr.
- Kolt Kirke, indkøb af klaver: 68.000 kr.
- Kolt Kirkegård, udskiftning af rygning på maskinhus:
62.262 kr.
 
Malling Kirkekasse
Drift: 2.961.781 kr.
Anlæg: 150.000 kr.
- Malling Kirke, asfaltering af p-plads: 150.000 kr.
 
Mårslet Kirkekasse
Drift: 3.235.880 kr.
Lokalfinansieret præst: 250.000 kr.
Anlæg: 811.000 kr.
- Mårslet Præstebolig, istandsættelse: 811.000 kr.
 
Ormslev Kirkekasse
Drift: 2.915.391 kr.
Lokalfinansieret præst: 500.000 kr.
Anlæg: 265.000 kr.
- Gang/rampe fra kirke til præstegård: 265.000 kr.



 
Ravnsbjerg Kirkekasse
Drift: 4.662.593 kr.
Anlæg: 70.000 kr.
- Ravnsbjerg Præstebolig, Selmersvej, udskiftning af
træværk: 70.000 kr.
 
Skåde Kirkekasse
Drift: 4.932.423
Lokalfinansieret præst: 125.000 kr.
Anlæg: 1.700.000 kr.
- Skåde Sognegård, udvidelse og præstekontorer:
1.500.000 kr.
- Frederikskirken, køl i kapel: 200.000 kr.
 
Tiset Kirkekasse
Drift: 1.756.131 kr.
 
Tranbjerg Kirkekasse
Drift: 4.104.530 kr.
Lokalfinansieret præst: 470.000 kr.
Anlæg: 1.125.000 kr.
- Tranbjerg Sognegård, udvendig renovering: 625.000
kr. 
- Tranbjerg Kirke, ombygning af orgel: 500.000 kr.
 
Viby Kirkekasse
Drift: 5.175.549 kr.
Anlæg: 677.000 kr.
- Viby Sognegård, hovedreparation af elevator:
332.000 kr.
- Viby Kirkegård, køl i kapel: 200.000 kr.
- Viby Kirkegård, renovering af asfaltstier: 145.000 kr.
 
Omprioriteringspulje: 975.579 kr.
 
Provstiudvalgskassen:
Provstikontorets drift: 1.275.000 kr.
Brandsoft-abonnementer: 375.000 kr.
Stiftsbidrag: 196.000 kr.
 
Fælles provstisamarbejde:
Regnskabskontoret: 1.800.000 kr.
Udviklingspulje til dåbstiltag, aktiviteter, kirkegårde
og grøn omstilling: 4.700.000 kr.
Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster:
200.000 kr.
 
Fælles samarbejde med Århus-provstierne:
Skole-Kirke-Samarbejdet: 441.750 kr.
Kommunikation og kampagner: 400.000 kr.
Personalekonsulent: 325.000 kr.
Undervisning af konfirmander med særlige behov:



200.000 kr.
 
Budgetreserven (5% midlerne): 2.000.000 kr.

6 - Mødeplan 2022

Fastlæggelse af provstiudvalgets mødekalender i
2022 

Sager:
Møde - Aarhus Søndre Provstiudvalg - Mødeplan
2022 (2021 - 24058)

Bilag:
Provstiudvalgsmøder 2022

Provstiudvalget vedtog følgende mødeplan for 2022:
 
Onsdag den 2. februar, kl. 09.00-12.00: 1.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 2. marts, kl. 09.00-12.00: 2.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 6. april, kl. 09.00-13.00: 3.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 18. maj, kl. 19.00-22.00: Indledende
budgetsamråd
Onsdag den 15. juni, kl. 15.00-18.00: 4.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 17. august, kl. 09.00-13.00: 5.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 6. september, kl. 19.00-22.00:
Afsluttende budgetsamråd
Torsdag den 8. september, kl. 09.00-11.00: 6.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 26. oktober, kl. 09.00-12.00: 7.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 9. november, kl. 16.30-19.00:
Formandsmøde
Torsdag den 8. december, kl. 15.00-18.00: 8.
provstiudvalgsmøde

7 - Beder Kirke: Projektregnskab for renovering af
tårn

Byggeregnskab for renovering af Beder Kirketårn
 
(Godkendt af Århus Stift i 2018)
 
Resultat: 396.222,57 kr.
Finansiering: 157.500 kr. af
Kirkeistandsættelsesordningen
Anlægsbevilling: 252.750 kr. Heraf anvendt
238.722,57 kr.

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Beder Kirke -
Beder Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Tårn
(2020 - 11153)

Bilag:
2021-09-18 underskr projektregnskab

Godkendt. Overskuddet af bevillingen overføres til
andre formål i anlægspuljen.
 
Der overføres snarest 238.722,57 kr. til Beder
Kirkekasse.

8 - Skåde Sogn: Synsudskrifter 2021 Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.



a. Kirke og kirkegård
b. Sognegård og materielgård 

Sager:
Syn - Skåde Sogn - 2021 (2021 - 24065)

Bilag:
Syn 2021 - kirke og kirkegård, Syn 2021 - sognegård
og materielgård

 
Det fremgår ikke, om der er tale om ind- eller
udvendig kalkning. Udvendig kalkning kan
umiddelbart igangsættes. Såfremt det er indvendig
kalkning, kan menighedsrådet overveje at indsende
beskrivelse af arbejdets omfang til Århus Stift,
inklusiv faglig redegørelse for brugen af rodalon,
med henblik på vurdering af, hvorvidt det skal til
udtalelse hos konsulenterne og godkendes af stiftet.
 
Såfremt gensætning af diget udgør et større arbejde
end blot almindelig vedligehold, skal arbejdet
godkendes af Århus Stift, inden det må igangsættes.

9 - Kirkegårdstakster: Regulering gældende for
takster i 2022

Regulering for 2022: 1,6%.
 
Taksterne reguleres med forbrugerprisindekset (juli
2020-juli 2021)

Sager:
Takster - GIAS - 2022 (2021 - 24062)

Bilag:
Brev. pr. 01.09.2021 vedr. taksteregulering for året
2022

Godkendt.
 
Taksterne opdateres for provstiets kirkegårde i GIAS.

10 - Til orientering: Referat af indledende møde om
diakonistilling Ravnsbjerg 18. august 2021

 

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

Bilag:
Referat indledende møde om diakonistilling 18.08
2021

Helga Kolby Kristiansen oplyste, at der er indkommet
mange ansøgninger til stillingen, og at de
samvirkende menighedsarbejder betaler løn, mens
øvrige driftsudgifter og diverse aktiviteter
skal betales af de medvirkende deltagere, det vil sige
de fire provstier. Udgiften anslås til at være 10.000-
20.000 kr. årligt.
 
Der kan indsendes ansøgning til provstiets fælles
udviklingspulje om afholdelse af øvrige
driftsudgifter.

11 - Til orientering: Møde med provstirevisor den
19. august 2021

 

Sager:
Provstirevisor - Provstirevision - møde med
provsterne den 19. august 2021 (2021 - 13739)

Lars Thruesen refererede kort fra mødet med
provstirevisor. Provstirevisionen er i udbud i
øjeblikket, og Kirkeministeriet har valgt en forlænget
udbudsperiode på 4+2 år, idet det kræver tid for en
ny provstirevisor at blive ordentlig bekendt med
kirkeregnskaber.



Bilag:
Møde Aarhus stift august 2021_try

12 - Til orientering: Kolt Kirke, nyt tag, anmodning
om supplerende udtalelser

 

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

Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 1526231: Fra Aarhus
Søndre PU med svar på betinget godkendelse af
projekt for nyt tag på Kolt Kirke

Taget til efterretning 

13 - Til orientering: Mårslet, forsinkelse af
digearbejde

 

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

Bilag:
Referat

Taget til efterretning. 

14 - Evt.

 

 

2021 - 23887 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 14-09-2021, 10:30



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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