
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 28. oktober 2021 - d. 28-10-2021 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

Jette Christiansen forlod mødet kl. 15.55. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Referat af provstiudvalgsmøde den 14. september
2021
b. Dagsorden til møde den 28. oktober 2021 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 14.
september 2021 (2021 - 23887)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt

2 - Provstens orientering

a. Møde i udvalg for kirkegårdsudvikling den 5.
oktober
b. Møde i bestyrelse bag personalekonsulent den 12.
oktober
c. Budgetudvalget i Århus-provstierne:
konstituerende møde den 3. november
d. Kolt Parkkirkegård: voldgiftsret den 30. september
e. Flytning af provstiudvalgsmøde fra den 2. februar
til den 8. februar

Sager:
Personale - Udviklingskonsulent - Drift 2021 (2021 -
11942)

Bilag:
Skema, Pernille Gad

a. Der har været afholdt første møde i udvalget efter,
at Pernille Gad er vendt tilbage fra barsel. Hun
følger de enkelte kirkegårde i forhold til planen, men
rækkefølge ændres løbende i forhold til, hvor langt
menighedsrådene er nået med hensyn til
udviklingsplaner. Hun deltager ligeledes i den
grønne gennemgang af kirkegårdene med Carsten
Vejborg i foråret 2022. Hun kan også anvendes til
generel sparring på kirkegårdene, til udtalelser om
beplantning o.l. samt øvrige grønne områder udover
selve kirkegårdene, f.eks. parkområder og
udenomsarealer sognegårdene. 
 
b. Personalekonsulenten har fortsat travlt med
mange forskellige opgaver. Især har der været
mange ansættelser i menighedsrådene og
fællesopgaver, som egentlig ligger uden for hendes
jobbeskrivelse, f.eks. assistance til
kommunikationsordningen, Personregistrering Syd,
Skole-Kirke-Samarbejdet og ledersparring for Pernille
Gad. Det er også tydeligt, at det hovedvægten af
hendes opgaver nu ligger i Århus Nordre Provsti



efter, at Århus Søndre Provsti har fyldt mest i den
første periode. Med hendes store virkeområde -
både hvad opgaver og geografi angår - registrerer
personalekonsulenten generelle tendenser og
snitflader mellem menighedsråd, præster og
personale i begge provstier. F.eks. har oprettelsen af
de fælles regnskabs- og kirkekontorer bevirket, at
sognene nu i høj grad har skiftet kordegnen ud med
en kirke-kulturmedarbejder. Det har givet helt andre
kompetencer inden for kommunikation,
koordination og undervisning, og medfører helt
andre aktiviteter i sognene, men samtidig ser man en
tendens til, at den lokale administration kommer til
at halte, fordi de opgaver står tilbage og falder ned
mellem to stole. Pernille Weldingh har ikke flere
ressourcer til Vestre og Dom, men vil indgå i
samarbejde, hvis de ansætter en
personalekonsulent.

c. Det kommende konstitueringsmøde i
budgetudvalget i de fire Århus-provstier blev drøftet.

d. Formand og provst orienterede om
domsafsigelsen i voldgiftsretten. Sagen om Kolt
Parkkirkegård synes tabt, hvilket formodentlig vil
betyde, at der ikke bliver tildelt erstatning, ligesom
Kolt Menighedsråd skal betale sagsomkostninger,
som udgør 206.011 kr. + udgifter til egen advokat.
formodentlig bliver i størrelsesordenen 300.000 kr.

e. Provstiudvalgsmødet den 2. februar 2022 flyttes til
den 8. februar 2022. 

f. Formanden orienterede om seneste udvikling på
det fælles regnskabskontor, hvor der tages hånd om
personaleudfordringer. Vejledningsopgaven over for
menighedsrådene er en vigtig del af funktionen. Der
afholdes møde mellem bestyrelsen og de ansatte på
regnskabskontoret i forbindelse med
revisionsbemærkninger og fælles
løsning. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde
inden jul. 

3 - Den fælles kommunikationsordning i Aarhus

Orientering om den fælles kommunikationsordning
og udpegning af lægt menighedsrådsmedlem til
bestyrelsen for kommunikationsordningen.

Sager:
Samarbejder - Aarhus-provstierne - Ny organisering
af kommunikationsordningen (2021 - 2506)

Bilag:

Taget til efterretning.
 
Vedr. kommunikationsordningen er der indgået
fratrædelsesordning med Elisabeth Kjærgaard Vigh,
og der fortsættes med én medarbejder, som med al
sandsynlighed får fysisk kontor i Vejlby Sognegård fra
1. januar 2022.
 
Provstiudvalget indstillede Karen Radmer Balling fra
Kolt Menighedsråd som repræsentant til bestyrelsen
for kommunikationsordningen.



Opsigelse af samarbejdet med den fælles
Kommunikationsordning og den fælles Sociale
Ordning

 
Domprovstiets udtrædelse af Folkekirken - Det
Sociale Arbejde gælder fra 1. januar 2023.

4 - Viby Præstebolig: Entreprise på Damtoften 9,
Viby

Der er indkommet tilbud på opførelse af Viby
Præstebolig:
 
Høgh & Sønberg A/S: 5.469.542,50 kr. 
Egil Rasmussen A/S: 5.437.500,00 kr.                       
Raunstrup A/S: 5.335.695,00 kr. 
 
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. til opførelse af bolig

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

Bilag:
VS Damtoften 9, Viby - TILBUD HJEMME, Egil
Rasmussen AS - Damtoften 9, Høgh & Sønberg
Damtoften 9 - Delpriser, Høgh & Sønberg Damtoften
9 - Forside, Raunstrup AS - Damtoften 9

Hans Christian Feindor orienterede om den afholdte
licitation vedr. opførelse af ny præstebolig i Viby.

De indhentede tilbud er i gennemsnit ca. 1.000.000
kr. dyrere end budgetrammen. Derfor har
menighedsrådet valgt at annullere den første
licitation, omformulere udbudsmaterialet og sendt
det i nyt udbud. I øjeblikket
afventer menighedsrådet derfor nye tilbud.
Menighedsrådet forventer at kunne hente 500.000
kr. i besparelser på det nye udbud, men vil med al
sandsynligvis ansøge provstiudvalget om midler til
den del, der ikke kan opnås besparelser på,
formodentlig op mod 500.000 kr. Det præcise beløb
afhænger dog af, hvilken pris man kan få på salget af
Møgelmosevej 16 og udgiften til anlæg af have.

Forventet færdiggørelse ultimo 2022.

5 - Firesognssamarbejdet: Ansøgning om midler til
foredragsrække

Ansøgning om 80.000 kr. fra provstiets
udviklingspulje til foredragsrække med temaet "På
kanten af..." 

Sager:
Udviklingspuljen - Viby, Fredens, Ormslev og
Ravnsbjerg Sogne - Foredragsrække (2021 - 28763)

Bilag:
Ansøgning til provstiets udviklingspulje

Provstiudvalget finder det anerkendelsesværdigt at
lave et samarbejde mellem fire sogne om
indholdsmæssige aktiviteter, idet det kan være
begyndelsen på mere samarbejde og synergieffekt
mellem sognene. Ansøgningen nævner selv idéer om
kirkevandringer, hobbyfælleskaber for unge,
barselshøjskole mm. Dette udviklingspotentiale vil
provstiudvalget gerne understøtte og vil se positivt
på fremtidige ansøgninger af denne karakter.

En foredragsrække som i den foreliggende
ansøgning ligger dog ikke helt inden for kriterierne
for bevillinger fra den fælles udviklingspulje, idet der
ikke som sådan er tale om et samarbejde med det
omkringliggende samfund, ligesom der ikke er et
direkte forkyndelsesmæssigt eller diakonalt sigte.
Det er gode foredrag inden for folkeoplysning, men i



en prisklasse hvor vi må spørge, om det er
folkekirkens opgave.

Derfor kan provstiudvalget i dette tilfælde ikke
bevilge et konkret beløb, men vil i stedet stille en
underskudsgaranti for at understøtte initiativet.
Foredragene er i en prisklasse, der kræver, at der
tages entré til arrangementer, ligesom
provstiudvalget skal have tilsendt et budget og et
efterfølgende regnskab.

6 - Malling Kirkegård: Ansøgning om midler til
digitalt kort

Ansøgning om midler fra den fælles udviklingspulje
til indkøb af digitalt kort til Malling Kirkegård:
 
Opmåling: 42.500 kr.
Brandsoft: 21.250 kr.
I alt:           63.750 kr.

Sager:
Udviklingspulje - Malling Menighedsråd - Digitalt
kirkegårdskort (2021 - 27962)

Bilag:
Ansøgning til Århus Søndre Provsti, Opsamling
31.8.21, 2021.08.31 Malling Kirkegård, Malling
kirkegård med sognehus, Ajourføringstilbud Malling
kirke, Tilbud_malling_kortmodul Brandsoft

Der godkendes 42.500 kr. fra den fælles
udviklingspulje til opmåling af kirkegården,
mens menighedsrådet skal udrede udgifter til
Brandsoft af egne midler.

7 - Astrup Præstegård: Indvendig istandsættelse

Orientering om indvendig istandsættelse af Astrup
Præstegård. Udflytningssyn afholdt den 11.
september.
 
Første tilbud på malerarbejde: 500.000 kr. inkl.
moms. Hertil kommer øvrige arbejder.

Sager:
Byggesag - Astrup Præstegård - Indvendig
istandsættelse (2021 - 27969)
Byggesag - Astrup Præstegård - Indvendig
istandsættelse (2021 - 27969)

Bilag:
VS Orientering om renovering af Astrup Præstegård,
Overblik over udgifter

Provstiudvalget godkendte det tilsendte økonomiske
overblik på 1.742.000 kr.
 
Idet overblikkets væsentligste post, som er på
malerarbejdet, udgøres af overslag, forudsætter
godkendelsen, at der laves et faktisk budget med
prisfaste tilbud, så der ikke risikeres, at den
økonomiske ramme for projektet overskrides
markant. I denne forbindelse anmoder
provstiudvalget Klaus Kaack Andersen om fagligt og
økonomisk at vurdere de indkomne overslag og
tilbud.
 
Godkendelsen forudsætter ligeledes, at Klaus Kaack
Andersens kvalitets- og materialebeskrivelse af 7.
oktober 2021 følges, så arbejdet udføres forsvarligt.
 
Dette er især vigtigt, fordi provstiudvalget er den
godkendende myndighed i dette tilfælde, hvor Slots-
og Kulturstyrelsen har afgjort, at fredningsværdierne



i Astrup Præstegård primært findes i bygningens
ydre, mens det indvendige ikke hører med til
fredningen.
 
Provstiudvalget besluttede, at anlægsmidlerne på
500.000 kr. til indvendig kalkning af Astrup Kirke,
bevilget i 2018 og 2019, omprioriteres til formålet,
mens den resterende udgift bevilges af
provstiets 5%-midler.

8 - Personregistrering Syd: Ansøgning om 5% midler
til uforudsete personaleudgifter

Ansøgning fra Personregistrering Syd om 261.408,22
kr. fra 5%-midler til dækning af uforudsete udgifter
til personaleændringer.
 
(Der er medsendt 40 siders bilag på udgifter, disse er
ikke medtaget her)
 

Sager:
5%-midler - Personregistrering Syd -
Personaleudgifter (2021 - 27965)

Bilag:
Ansøgning 5 % midler, Personreg.Syd, Ansøgning
provsti overslag, regnskab

Godkendt.

Provstiudvalget bemærker dog, at
prisen på kontormøbler og -udstyr indikerer, at
standarden på Personregistrering Syd er højere end
på sammenlignelige kontorer i provstiet.

9 - Beder Menighedsråd: Ansøgning om 5% midler
til tilkørselsvej og p-plads

a. Ansøgning fra Beder Menighedsråd om 278.462,50
kr. fra 5%-midler til renovering af tilkørselsvej fra
Kirkebakken til præstegården samt
parkeringsarealet.
 
b. Udvidelse af parkeringsplads og renovering af
udenomsarealer. Skønsmæssigt budget på 250.000
kr., der finansieres af egne midler - dels opsparing på
125.000 kr. til formålet og dels overskud på regnskab
2021.
 
(MR har forespurgt, om Pernille Gad kan/må
anvendes til at færdiggøre skitsetegning/-projekt for
udenomsarealerne)

Sager:
5%-midler - Beder Menighedsråd - Tilkørselsvej
(2021 - 27975)

Bilag:

a. Ansøgningen om 278.462,50 kr. kan ikke
godkendes af 5%-midlerne, der kun kan anvendes
til uforudsete udgifter i provstiet, og provstiudvalget
vurderer ikke, at revisionen vil acceptere dette
som uforudset, idet skaderne på tilkørselsvejen fra
Kirkebakken til præsteboligen er opstået i
forbindelse med udvidelsen af Beder Sognegård i
perioden 2018-19.
 
Menighedsrådet kunne med fordel have ansøgt om
midlerne fra den fælles anlægspulje i forbindelse
med budgetlægningen for 2022. Deadline for
ansøgning om anlægsmidler på budget 2023 er den
1. april 2022, som menighedsrådet opfordres til at
søge. Provstiudvalget har ved andre lejligheder
udbetalt bevilgede anlægsmidler på forskud, hvis
opgaven var særlig presserende.
Alternativt må menighedsrådet selv finansiere
arbejdet, såfremt regnskab 2021 udviser et
tilstrækkeligt positivt resultat, hvilket seneste
kvartalsopgørelse tyder på.
 
b. Udvidelse af parkeringspladsen og renovering af



Ansøgning 5% midler 2021, 2021-10-10 ansøgning
provstiet, Billeder ansøgning, Skitse ansøgning, Vej
præstegård - Mølballe

udenomsarealerne ved Beder Sognegård kan udføres
af egne midler, der delvist udgøres af opsparing og af
forventet overskud på regnskab 2021.
Provstiudvalget finder det naturligt, at
udviklingskonsulent, Pernille Gad, også kan
konsulteres i forbindelse med grønne områder uden
for kirkegårdene i det omfang, hun kan passe det ind
i sine primære arbejdsopgaver.

10 - Tiset Kirke: Ansøgning om midler til ny
parkeringsplads

Efter indhentning af tilbud på etablering af ny
parkeringsplads ved Tiset Kirke er billigste tilbud på
816.829,93 kr. Menighedsrådet har afsat 500.000 kr.
til projektet og anmoder provstiudvalget om hjælp til
løsning

Sager:
Byggesag - Tiset - Ny parkeringsplads ved kirken
(2020 - 19798)

Bilag:
Tiset, beskrivelse af projekt, Bilag 1 -Tiset Kirke,
Ravnholtvej 2-Gammel Horsensvej 73A - revideret
tilladelse til nedsivning af overfladevand fra
parkeringsplads_DOCX, Tiset, Bekendtgørelse af
museumsloven 25-27 (1)

Jette Christiansen redegjorde for nødvendigheden
af en ny p-plads, der især opstår, når der er mange i
kirken, fordi der opstår farlige situationer pga.
de mange, der holder på vejen, hvor der er dårlige
oversigtsforhold med de skarpe sving.
 
Da de øvrige godkendelser af p-pladsen foreligger,
kan menighedsrådet igangsætte arbejdet.
 
Det billigste af de indhentede tilbud er på ca.
817.000 kr., hvorfor det ikke bare overstiger det
hensatte beløb på 500.000 kr. til projektet, men også
kirkekassens samlede frie midler, der ifølge
regnskabsføreren udgør ca. 663.000 kr. pr. 30.
september 2021.
 
Da menighedsrådet har fået en henstilling fra
provstirevisor om at nedbringe sine frie midler,
valgte provstiudvalget at godkende projektets
finansiering af menighedsrådets egne midler,
velvidende at økonomien kan blive stram, alt efter
hvordan resultatet af regnskab 2021 ender.
 
Derfor anbefaler provstiudvalget også, at
menighedsrådet søger om midler til de andre
anlægsprojekter - f.eks. nedrivningen af
forpagterboligen - af den fælles anlægspulje, hvor
næste ansøgningsfrist er 1. april 2022. Men da
der først kan søges anlægsmidler til budget 2023, er
provstiudvalget indstillet på, at udbetale disse midler
helt eller delvist på forskud fra den fælles
anlægspulje i 2022, alt efter udviklingen i
kirkekassens likviditet.

Når kirkekassens frie midler opbruges, garanterer
provstiudvalget, at der altid er likvide midler til
rådighed til f.eks. lønudbetaling.

Jette Christiansen deltog ikke i afgørelsen.

11 - Kolt Sogn: Synsrapporter for 2021 og ansøgning
om 5%-midler

a. Synsrapporter for Kolt Kirke, kirkegård,

a. Provstiudvalget godkendte synsprotokollen for
2021 under forudsætning af budgetmæssig dækning.

b. Fremsendte rapport fra det ekstraordinære syn af



graverfaciliteter og sognegård
(Kun punkter om revne i kor og indvendig kalkning er
ældre mangler. Øvrige mangler er nye)
b. Ansøgning om skønsmæssigt 333.125 kr.
til udførelse af synsudsatte arbejder på Kolt
Præstebolig
(det tidligere menighedsråds forsømmelser siden
2018) 

Sager:
Syn - Kolt Sogn - 2021 (2021 - 28847)
Syn - Kolt Sogn - 2021 (2021 - 28847)

Bilag:
2021 synsudskrift for kirke og kirkegård,
Byggeteknisk rapport

Kolt Præstebolig med tilhørende ansøgning om
skønsmæssigt 333.125 kr. af 5%-midler viser, at det
tidligere menighedsråd har forsømt sin pligt til at
vedligeholde præstebolig. Den manglende udbedring
af de synsudsatte arbejder på seneste provstesyn og
på efterfølgende syn, gør dette til en sag om
arbejdsmiljø for præsten, der skal løses hurtigst
muligt. Derfor principgodkender provstiudvalget den
uforudsete udgift til istandsættelse af Kolt
Præstebolig af provstiets 5%-midler. Idet fremsendte
overslag er baseret på skøn, forudsætter en endelig
godkendelse af udgiften, at menighedsrådet
indhenter prisfaste tilbud på arbejdet og opstiller et
budget, der indsendes til provstiudvalget, hvorefter
sagen behandles på ny.

Provstiudvalgets næste møder afholdes hhv. 9.
december 2021 og 8. februar 2022.

12 - Tranbjerg Sogn: Synsrapporter for 2021

a. Syn af Tranbjerg Kirke og kirkegård
b. Syn af Tranbjerg Sognegård 

Sager:
Syn - Tranbjerg Sogn - 2021 (2021 - 27971)

Bilag:
2021, syn af kirken, 2021, syn af Sognegården

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

13 - Anlægspuljen: Regnskab for udbetaling af
indefrosne feriemidler

Regnskab for bevilling til indefrosne feriemidler i
sognene.
 
Afsat i 2020 og 2021: 3.200.000 kr.
Udbetalt i 2021: 3.041.412,36 kr.

Sager:
Feriepengeforpligtelse - Aarhus Søndre Provsti (2020
- 10458)

Bilag:
Udbetaling, indefrosne feriepenge

Godkendt.
 
I juli 2022 kan der blive opkrævet indeksering fra 1.
juni til tidspunktet for indbetaling til
Lønmodtagernes Feriemidler, hvilket er sket i
perioden august-primo august.
 
Det øvrige overskud videreføres i provstiets
anlægspulje til andre formål.

14 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: Endeligt
budget 2022

Endeligt budget 2022 for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasse.

Provstisekretæren redegjorde for budget 2022.
 
Endeligt budget 2022 for Århus Søndre
Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042, afleveret d. 18-10-
2021 15:09, godkendt.



 
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042,
Budget 2022, Endelig budget afleveret d. 18-10-2021
15:09

Sager:
Budget 2022 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Endeligt budget (2021 - 28758)

Bilag:
Endelig budget 2022, afl. 18.10.21

15 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: 3.
kvartalsrapport 2021

3. kvartalsrapport for regnskab 2021.
 
Søren Gynther-Sørensen har
foretaget bilagsgennemgang fredag den 15. oktober

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

Bilag:
PUK, 3. kvartalsrapport 2021

Søren Gynther-Sørensen har udført intern kontrol
af bilag og bogføring den 15. oktober uden
bemærkninger.
 
Provstisekretæren gennemgik 3. kvartalsrapport, der
blev godkendt af provstiudvalget.

16 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse:
Revisionsprotokollat for regnskab 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Århus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2020.
 
Bemærk, at der under dette punkt ligger en oversigt
over provstirevisionens bemærkninger til alle
reviderede kirkekasser. Revisionsprotokollaterne
behandles samlet, men har hvert sit punkt på
dagsordenen af hensyn til den efterfølgende
journalisering og sagsbehandling.

Sager:
Regnskab 2020 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 1509)
Regnskab 2020 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Revision (2021 - 3975)
Regnskab 2020 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 1509)

Bilag:
Revisionsprotokollat, Århus Søndre
Provstiudvalgskasse, Århus Søndre Provsti

Revisionsprotokollat for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2020 blev godkendt
med den bemærkning, at de forhold, som
provstirevisor fremhæver i protokollatet, udbedres i
forbindelse med afslutningen af regnskab 2021, så
forskydningen i resultatdisponeringen mellem
opsparing til anlæg og provstiudvalgets frie midler på
33.908,63 kr. rettes op.
 
Provstiudvalget fortsætter sin hidtidige
forretningsgang, hvor provsten som daglig
forretningsfører attesterer bilag, inden de betales og
bogføres af provstisekretæren. Ved udgangen af
hvert kvartal udfører provstiudvalgsmedlem, Lars
Vestergård Jacobsen, intern kontrol af
regnskabsføringen. 
 
Idet der er en velfungerende og tydelig
forretningsgang med intern kontrol,
udtrykte provstiudvalget sin fortsatte tillid til, at
provst og provstisekretær har enefuldmagt i banken,
mens provstiudvalgsformanden kan godkende
sammen med en anden.



kommentarer i protokollater 2020, Gennemgang af
revisionsprotokollater for regnskab 2020 i Århus
Søndre Provsti

17 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse:
Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Kirkekasses regnskab 2020.

Sager:
Regnskab 2020 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
(2020 - 17489)

Bilag:
ATH, protokollat

Regnskab 2020 for Astrup-Tulstrup-Hvilsted
Kirkekasses regnskab 2020 blev godkendt og
revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Det fremgår af revisionens samlede oversigt, at der
ikke er bemærkninger til regnskabet, hvilket dog ikke
stemmer, idet provstirevisor i protokollatet
konstaterer, at menighedsrådet har et videreført
anlæg vedrørende indvendig kalkning af Astrup Kirke
med et forbrug på 261.765 kr., hvor der ikke har
været bevægelse på i flere år.
 
Menighedsrådet har udført en delvis indvendig
kalkning uden godkendelse fra Århus Stiftsøvrighed
og har måske derfor finansieret arbejdet af egne
midler uden at anmode provstiudvalget om de
anlægsmidler, der var afsat til projektet i 2018 og
2019. Jf. dette mødes punkt 7 omdisponeres denne
anlægsbevilling til den indvendige istandsættelse af
Astrup Præstegård.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter, da disse
som oftest vedrører kontering.

18 - Beder Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Beder
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Beder Kirkekasse (2020 - 17484)

Bilag:
Beder, protokollat

Regnskab 2020 for Beder Kirkekasses regnskab 2020
blev godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter. 

19 - Fredens Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Fredens
Kirkekasses regnskab 2020.
 

Sager:
Regnskab 2020 - Fredens Kirkekasse (2020 - 17495)

Regnskab 2020 for Fredens Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.



Bilag:
Fredens, protokollat

20 - Holme Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Holme
Kirkekasses regnskab 2020.
 

Sager:
Regnskab 2020 - Holme Kirkekasse (2020 - 37637)

Bilag:
Holme, protokollat

Regnskab 2020 for Holme regnskab 2020 blev
godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

21 - Kolt Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Kolt
Kirkekasses regnskab 2020.
 

Sager:
Regnskab 2020 - Kolt Kirkekasse (2020 - 17196)

Bilag:
Kolt, protokollat

Regnskab 2020 for Kolt Kirkekasses regnskab 2020
blev godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Provstiudvalget mener ikke, at
provstirevisors bemærkning om "bygningskyndig
samarbejde" er korrekt, idet der er tale om tilkøbt
konsulentarbejde udefra på lige fod med andre
konsulentydelser såsom kirkegårdskonsulenten,
præstegårdskonsulenten m.fl., der aflønnes efter
fastsat takst. Provstiudvalget har indgået en aftale
om timepris med Klaus Kaack Andersen, men det kan
ikke karakterises som et samarbejde som de øvrige,
der alle reguleres af vedtægter, samarbejdsaftaler og
bestyrelser iht. Lov om Menighedsråd eller
Kirkeministeriets forsøgslovgivning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

22 - Malling Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Malling
Kirkekasses regnskab 2020.
 

Sager:
Regnskab 2020 - Malling Kirkekasse (2020 - 17195)

Bilag:
Malling, protokollat

Regnskab 2020 for Malling Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Provstiudvalget henstiller til, at der følges op
på følgende bemærkninger fra provstirevisor til
regnskabet: 
 
- Opfølgning på gamle debitor, der enten rykkes eller
afskrives. 
- Bogføring af forudbetalt løn for januar 2021
konteres korrekt. 
- Difference i afstemning af KAS berigtiges.
- Negative frie midler rettes op. 



 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

23 - Mårslet Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Mårslet
Kirkekasses regnskab 2020.
 

Sager:
Regnskab 2020 - Mårslet Kirkekasse (2020 - 17488)

Bilag:
Mårslet, protokollat

Regnskab 2020 for Mårslet Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

24 - Ormslev Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Ormslev
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Ormslev Kirkekasse (2020 - 17491)

Bilag:
Ormslev, protokollat

Regnskab 2020 for Ormslev Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

25 - Ravnsbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat
2020

Behandling af revisionsprotokollat for Ravnsbjerg
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Ravnsbjerg Kirkekasse (2020 -
20037)

Bilag:
Ravnsbjerg, protokollat

Regnskab 2020 for Ravnsbjerg Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Provstiudvalget gør opmærksom på, at hvis
menighedsrådet har en omsætning, der overstiger
50.000 kr., skal der afregnes moms.
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

26 - Skåde Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Skåde
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Skåde Kirkekasse (2020 - 17497)

Regnskab 2020 for Skåde Kirkekasses regnskab 2020
blev godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Provstiudvalget konstaterer, at provstirevisor ikke
har haft bemærkninger til regnskabet.



Bilag:
Skåde, protokollat

27 - Tiset Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Tiset
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Tiset Kirkekasse (2020 - 20147)

Bilag:
Tiset, protokollat

Regnskab 2020 for Tiset Kirkekasses regnskab 2020
blev godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Provstiudvalget konstaterer, at menighedsrådet er
godt i gang med at følge op på bemærkningen fra
provstirevisor om, at de frie midler skal nedbringes. 
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter..

28 - Tranbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat
2020

Behandling af revisionsprotokollat for Tranbjerg
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Tranbjerg Kirkekasse (2020 - 18225)

Bilag:
Tranbjerg, protokollat

Regnskab 2020 for Tranbjerg Kirkekasses regnskab
2020 blev godkendt og revisionsprotokollatet taget
til efterretning.
 
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på
at følge op på provstirevisors bemærkning om
kvittering for afstemning af kontantkasser. 
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

29 - Viby Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2020

Behandling af revisionsprotokollat for Viby
Kirkekasses regnskab 2020. 

Sager:
Regnskab 2020 - Viby Kirkekasse (2020 - 17479)

Bilag:
Viby, protokollat

Regnskab 2020 for Viby Kirkekasses regnskab 2020
blev godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Provstiudvalget gør opmærksom
på provstirevisors bemærkning om kursregulering af
værdipapirer i menighedsrådets bank.  
 
Søren Gynther-Sørensen og formanden for
regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

30 - Til orientering: Kolt Kirke, tilladelse til nyt tag
på kirken

 

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

Taget til efterretning. 



Bilag:
Til mr. Kolt Kirke, Aarhus Søndre Provsti, tilladelse til
nyt tag på kirken, Kolt, Ning, Aarhus, Aarhus, 210903
Kolt Kirke, nyt tag

31 - 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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