
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 8. februar 2022 - d. 08-02-2022 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby Kristiansen, Lars Vestergaard
Jacobsen, Jette Rosenberg Christiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Mogens Mejer Mortensen,
Lars Romby

Mødet blev indledt med velkomst til Lars Romby og en gennemgang af de enkeltes personlige suppleanter:
Lars Thruesen: Jens Holger Geil, Skåde
Lars V. Jacobsen: Birgitte Pedersen, Tranbjerg
Helga Kolby Kristiansen: Torben Lauridsen, Fredens
Jette Christiansen: Rebecca Holst Andersen, Ravnsbjerg
Mogens Mortensen: Eigil Jensen, Ormslev
Hans Christian Feindor-Christensen: Peter Lundgaard Nielsen, Viby
Lars Romby: Endnu ikke valgt

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 9. december
2021
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 9.
december 2021 (2021 - 32914)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt med tilføjelse af punkt 2h om
ladestanderudvalget. Det aktuelle fokus på
arbejdsmiljø i folkekirken tages op under evt.

2 - Provstens orientering

a. Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat: ny sognepræst
pr. 1. februar 2022, Annika Rasmussen
b. Holme Pastorat: indstillingsmøde 27. januar 2022
c. Studietur for præster til Amsterdam 2023, uge 16
d. Den fælles kommunikationsordning i Århus:
konstituering af bestyrelse samt lokalt møde i
Aarhus Søndre
e. Provstesyn 2022: Kolt, Bering, Malling og
Tranbjerg - samt kirkegårdene i Viby (24. maj),
Astrup, Tulstrup og Hvilsted (15. sep.)
f. Kirkegårdsudvalg og Pernille Gad
g. Ændringer i Malling Menighedsråd

a. Annika Rasmussen er blevet ansat som
sognepræst i Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat pr. 1.
februar og blev indsat den 6. februar 2022. Hun går
på barsel efter konfirmationerne i maj.
b. Peter Sporleder er blevet ansat som
kirkebogsførende sognepræst den 1. januar 2022.
Jens Maibom Pedersen blev ansat 1. oktober 2021
med 25% forpligtelse på Café Parasollen og det
sociale område i Højbjerg-området. Den ny-
indstillede sognepræst ansættes pr. 1. april 2022.
c. Der har i flere år været en pulje til fælles faglige og
kollegiale tiltag for præsterne i provstiet. Denne
pulje finansierer en studietur til Amsterdam, hvor
der er mange gode eksempler på, hvordan man
er kirke i et tiltagende sekulariseret samfund. Så



Sager:
Provstesyn - Aarhus Søndre Provsti - 2022 (2022 -
4121)

Bilag:
Provstesyn 2022

temaet er omverdenen og det hellige. Der er guides
med fra FUV og Kirkefondet, og der er planlagt et
forberedende provstikonvent i oktober. Der
fremsendes budget til godkendelse i provstiudvalget.
d. Domprovstiets udtrædelse af den fælles
kommunikationsordning giver nogle besværligheder
i forhold til kommunikationen af de større projekter
såsom De Dødes Dag o.l. Der er nedsat ny bestyrelse
for samarbejdet med Karen Balling fra Kolt
Menighedsråd, og Brian Ørnbøl har fået kontor i
Århus Nordre Provsti. Der opbygges nu en form for
ordningen i de tre provstier på kanten af Århus, hvor
der bliver arbejdet mere med de lokale historier, så
der bliver en større sammenhæng mellem de enkelte
sogne og det store billede af folkekirken i Århus. Det
kunne være en idé at tage større emner op, som kan
illustreres i mindre faste annoncer i f.eks.
Lokalavisen Syd.
e. Der afholdes provstesyn i Kolt, Bering, Malling og
Tranbjerg samt på kirkegårdene i Viby, Astrup,
Tulstrup og Hvilsted.
f. Der er nedsat driftsgruppe for udviklingsarbejdet
på kirkegårdene bestående af Pernille Gad, Pernille
Weldingh, Mathias Hede Madsen og provsten, der
mødes månedligt.
g. Malling Menighedsråd har søgt om og fået
godkendt at fortsætte med to færre medlemmer
indtil næste valg frem for at udskrive
suppleringsvalg.
h. Mogens Mortensen orienterede om arbejdet i
ladestanderudvalget. Der har været afholdt to
møder. Der har været indhentet oplysninger om
vilkårene for opstilling af ladestandere (antal p-
pladser, el-kapacitet osv.). Middelfart Provsti har
lavet et samarbejde med Rambøll som ekstern
konsulent til at stå for udbudsmateriale og den
praktiske gennemførelse. I stedet vil udvalget
forsøge at lave det så enkelt og billigt som muligt i
Aarhus Søndre Provsti, understøttet af den fælles
grønne pulje i provstiet. Provstiudvalget drøftede
forskellige aspekter af spørgsmålet. Der er sendt
orientering ud til menighedsrådene, som anmodes
om tilbagemelding.

3 - Det fælles i Århus: Fordelings- og
budgetudvalgsmøder

Fordelingsudvalgsmøde den 8. januar
Budgetudvalgsmøde den 18. januar
Orientering om ligningsbeløb til budget
2023: 69.122.000 kr.
(ligning 2022: 67.647.000 kr.)
1% af lønudgifterne på budget 2022: 390.626 kr.

Fordelingsudvalgets indstillinger fra møde den 8.
januar blev fremlagt og godkendt på
budgetudvalgsmødet den 18. januar.
Dvs. forretningsorden og praksis for budgetudvalgets
virksomhed, fremtidige mødetemaer og økonomiske
rammer for udvalgenes arbejde. Der afsættes derfor
midler til hhv. Århus Søndre Provsti og Århus Vestre
Provsti til sekretariatsbistand til hhv. takst- og
honorarudvalget og budgetudvalget.



Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier -
Møde den 18. januar 2022 (2022 - 431)

Bilag:
Drøftelsesnotat budgetudvalg 180122

Ligeledes blev ligningsbeløbet til Århus Søndre
Provsti fastlagt til 69.122.000 kr. på budget 2023.

4 - Kolt Parkkirkegård: Ansøgning om 5%-midler til
afslutning af sag

Ansøgning om 94.143,42 kr. fra 5%-midlerne til
dækning af slutafregning fra Fønix Advokater

Sager:
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 8.
februar 2022 (2021 - 35471)

Bilag:
Ansøgning til Provstiet januar 2022, Udgifter til sag,
Oversigt 5_-midler 2022

Godkendt.
 
Sagens samlede udgifter beløber sig i alt til
743.939,79 kr., som påhviler Kolt Menighedsråd som
tabende part. Udgifterne er løbende blevet dækket
af provstiets 5%-midler. 
 
Provsten og formanden har afholdt møde med Jeppe
Svenning fra Fønix Advokater om sagens forløb og
udfald.

5 - Kolt Præstegård: Ansøgning om 5%-midler til
istandsættelse

Ansøgning om 360.762,50 kr. af 5%-midlerne til
istandsættelse af Kolt Præstegård 

Sager:
Byggesag - Kolt Præstegård - Istandsættelse (2021 -
33736)

Bilag:
ansøgning til provstiet

Godkendt.
 
Der er tale om en arbejdsmiljøsag, da tidligere
menighedsråd har forsømt at få udbedret
synsudsatte mangler, så de har nået et omfang, der
gør, at huset skal istandsættes nu.
 
Provstiudvalget anbefaler generelt totalentrepriser,
da der så følger byggestyring og koordinering af
håndværkere med. Ved enkeltstående entrepriser
skal menighedsrådet selv stå for byggestyring,
hvilket kan være et stort arbejde.

6 - Tranbjerg Kirke: Ansøgning om 5%-midler til
skimmelsanering

Ansøgning om 300.000 kr. af 5%-midler til
skimmelsanering af Tranbjerg Kirke
 
Også vedhæftet brev fra varmekonsulent, Poul Klenz
Larsen

Sager:
Henvendelse - Varmekonsulenten - Klimaregulering i

Godkendt.
 
Lars Vestergaard Jacobsen redegjorde for sagens
udvikling. Der er ligeledes skimmel i trægulvene
under bænkene, og menighedsrådet er begyndt på
det videre arbejde. Menighedsrådet skal anvende en
kirkekyndig arkitekt til at udarbejde projekt for
arbejdet, der skal godkendes af Århus Stift efter
indhentning af udtalelser fra konsulenterne.
 
Lars Vestergaard Jacobsen deltog ikke i beslutningen.



kirker (2022 - 1551)
Byggesag - Tranbjerg Kirke - Orgel - Skimmelsanering
(2020 - 34945)

Bilag:
Brev om klimaregulering i kirker, Ansøgning til
5%pulje

7 - Mårslet Kirkegård: Byggeregnskab for renovering
af dige

Byggeregnskab for omsætning af syddiget på Mårslet
Kirkegård.
 
Udgifter: 782.463 kr.
Kirkekassens egne midler: 57.602 kr.
Samlet resultat: 724.861 kr.
 
Bevilling fra provstiet: 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:
Mårslet Kirke-Kirkedige, Referat

Godkendt.
 
Midlerne er udbetalt.

8 - Holme Kirkegård: Udvikling af den tidligere
granskov

Principbeslutning om udvikling af den tidligere
granskov.
 
Området ligger uden for kirkegården. 

Sager:
Byggesag - Holme Kirkegård - Udvikling (2020 -
16676)

Bilag:
Principbeslutninggranskoven, Idégrundlag til den
gamle skov Pernille Gad

Mogens Mortensen redegjorde for idégrundlaget for
udviklingen af den tidligere granskov uden for Holme
Kirkegård. Det tilstræbes, at området laves "vild med
vilje", og menighedsrådet agter at ansøge om midler
fra provstiets grønne pulje, når projektet
konkretiseres.
 
Spørgsmålet om placeringen af materialepladsen
tænkes ind i en helhedsplan for kirkegården og
parken, herunder det areal der frigøres, når den
nuværende præstebolig er fjernet. Planen skal
godkendes af provstiudvalget efter udtalelse
fra kirkegårdskonsulenten.
 
Provstiudvalget tager idéen til efterretning og
imødeser ansøgning fra menighedsrådet, når der er
lavet budget for projektet.

9 - Projekt GreenLight 2022: bevilling til belysning af
kirker

Bevilling fra udviklingspuljen til grønne tiltag på

Der laves fælles projekt for belysning af kirkerne i en
ring om Århus som del af arrangementet Greenlight,
der åbnes den 29. marts. 
 



10.000 kr. til belysning af kirker 

Sager:
Projekt - Kirkerne i Aarhus - Green Light 2022 (2022 -
3631)
Projekt - Kirkerne i Aarhus - Green Light 2022 (2022 -
3631)

Bilag:
VS GreenLight - Updfate, Tre klima-dage bader byen i
grønt lys (e82bd0b1), Folkekirken_nord-syd-
vest_oversigt_A1-plakat

I Aarhus Søndre Provsti drejer det sig
om Frederikskirken, Fredenskirken, Holme Kirke og
Viby Kirke.
 
I 2021 kostede belysning af tre kirker 10.000 kr., så
provstiudvalget bevilger ca. 13.000 kr. til projektet.

10 - Udskiftning af iPads for
provstiudvalgsmedlemmer

Indkøb af iPads til provstiudvalgets medlemmer 

Der undersøges priser på tablets til Lars Vestergaard
Jacobsen og Lars Romby. 

11 - Til orientering: : Provstirevisors erklæring om
udført kasseeftersyn i 2021

Provstirevisors erklæring om udført kasseeftersyn i
2021

Sager:
Regnskab 2021 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 35487)

Bilag:
Kasseeftersyn

Taget til efterretning. 

12 - Til orientering: Evaluering af De dødes dag

Evaluering af De Dødes Dag 

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2020-2021 (2020 - 19820)

Bilag:
Evaluering af De dødes dag 2021

Taget til efterretning. Evalueringen har været
efterspurgt af provstiudvalget. 

13 - Evt.

 

Provstiudvalget afventer udviklingen på el- og
gaspriser og deres evt. indflydelse på
menighedsrådenes regnskaber og driftsrammer.
 
Provstiudvalget drøftede det aktuelle fokus
på arbejdsmiljø i folkekirken i lyset af
Kirkeministeriets og Folketingets Kirkeudvalgs



involvering i spørgsmålet. Der blev drøftet ledelse på
lokalt plan. I Århus Søndre Provsti er der ansat en
personalekonsulent til at yde bistand til
menighedsrådenes personaleledelse. Der blev også
drøftet spørgsmål om folkekirkens struktur,
demokrati, forholdet mellem præst og
menighedsråd og forskelle i og mellem sognene.
Samvirket mellem præst og menighedsråd er utrolig
vigtig i den daglige ledelse.
Provstiudvalget inviterer kontaktpersonerne med til
formands- og præstemøde i november 2022 for at
sætte fokus på ledelse og vores fælles opgave i
folkekirken.
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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 Lars Romby (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)
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