
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 2. marts 2022 - d. 02-03-2022 kl. 10:15 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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden samt ny
regnskabsinstruks

a. Godkendelse af referat fra møde den 8. februar
2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde
c. Godkendelse og underskrift af ny
regnskabsinstruks

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 8.
februar 2022 (2021 - 35471)
Konstituering - Aarhus Søndre Provstiudvalg - 2021-
2025 (2020 - 33168)

Bilag:
Referat, Bilag til regnskabsinstruks 2022, 01.03.22

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

2 - Provstens orientering

a. Fælles provstiudvalgsmode på Diakonhøjskolen
den 7. april kl. 17-21 
b. Kirkegårdskonference den 10. marts 2022
c. Folkekirkens Sociale Arbejde: Invitation til møde
om ukrainske flygtninge den 2. marts

Sager:
Henvendelse - Århus Kommune - Møde om
flygtninge fra Ukraine (2022 - 7928)

Bilag:
VS Invitation fra rådmand Anders Winnerskjold til
møde den 2. marts 2022 kl. 14.30 om samarbejde i
forbindelse med krigen i Ukraine, Invitation til møde
den 2. marts 2022

a. Datoen blev noteret. Program følger senere fra
stiftet.
b. Provsten orienterede om sin deltagelse
sammen med Pernille Gad i den årlige
kirkegårdskonference, hvor de skal holde oplæg om
udvikling af kirkegårde med ansættelse af en
udviklingskonsulent på provstiniveau og udviklingen
af en kvalificeret model for behovsanalyse på
kirkegårdene.
c. Aarhus Kommune afholder møde den 2. marts
med forskellige nødhjælps- og
civilsamfundsorganisationer - herunder folkekirken
- om samarbejde om evt. modtagelse af flygtninge
fra Ukraine.



3 - Mødekalender Aarhus Søndre Provstiudvalg

Ændring af datoer i provstiudvalgets mødekalender
2022
 
a. Afsluttende budgetsamråd flyttes fra 6. september
til 30. august 2022
b. Ændring af dato for provstiudvalgsmøde den 8.
september?
c. Dato for provstiudvalgets sommerudflugt

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøder 2022

a. Afsluttende budgetsamråd flyttes fra den 6.
september 2022 til den 30. august 2022. Det
undersøges, om budgetsamrådet kan afholdes i
Holme Sognegård, der er optaget.
b. Provstiudvalgsmøde den 8. september 2022 flyttes
til den 1. september 2022 kl. 9-11.
c. Provstiudvalgets sommerudflugt afholdes den 25.
august 2022. Provsten laver aftale med Favrskov
Provsti om besøg med henblik på at se deres grønne
tiltag, pilotprojekt for nye præster og opbygning af
provstikontor.

4 - Skåde Kirkegård: Udvidelse af graverbygning

Oplæg til behandling
 
Bilag eftersendes
 
(Ændringer af bygninger på kirkegården skal
godkendes af Århus Stift) 

Sager:
Genbruges - Aarhus Søndre (2022 - 8221)
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Skåde Kirkegård -
Skåde Sogns Menighedsråd - Udvidelse af
graverbygning og sognegård (2022 - 7506)
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Skåde Kirkegård -
Skåde Sogns Menighedsråd - Udvidelse af
graverbygning og sognegård (2022 - 7506)
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Skåde Kirkegård -
Skåde Sogns Menighedsråd - Udvidelse af
graverbygning og sognegård (2022 - 7506)

Bilag:
indstilling til provstiudvalg - ombygning, Graverhus-
eksist. plan, Sognegår-eksist. plan, Graverhus
28.01.2022, Forslag til budget, Sognegård
28.01.2022, Viasol - Tilbud på solcelleanlæg alt inkl,
MatrikelKort, Notat Skåde graverbygning 1.3.2022,
Luftfoto med udvidelser, Matrikelkort med
udvidelser, img20220225_16393139

Provstiets største sogn har en lille sognegård uden
præstekontorer. Sognegårdens placering gør, at den
kun meget svært kan udbygges. I stedet udvides
graverbygningen.
 
Anlægsarbejdet skal derfor foretages i 2 etaper, hvor
først graverbygningen udvides, så
kirkegårdspersonalet kan flyttes fra sognegården,
hvorefter den kan ombygges og udvides med
præstekontorer i underetagen.
 
Provstiudvalget godkendte på mødet økonomien
i fase 1 vedr. ombygningen af graverbygningen,
hvorfor de bevilgede anlægsmidler til
præstekontorer på 1.500.000 kr. i 2022 kan anvendes
til graverbygningen. Suppleret med
menighedsrådets egne frie midler på ca. 500.000 kr.
opsparet til formålet er der næsten opnået
finansiering af 1. etape. Den endelige fastlæggelse af
økonomien afventer indhentning af tilbud på
arbejdet.
 
Provstiudvalget tilslutter sig det grønne tiltag med
opsætning af solceller, men udbeder sig
også grundigere beregninger på anlæggets effekt og
også gerne tilbud på tagsten med indbyggede
solceller. Menighedsrådet bør få en ekstern
energikonsulent til at vurdere tilbuddet på solceller,
og anbefaler at drøfte spørgsmålet med Carsten
Vejborg fra Energitjenesten, når han alligevel
kommer på besøg den 17. marts.
 
Sagen indsendes med anbefaling til foreløbig



godkendelse i Århus Stift. Når stiftets foreløbige
godkendelse foreligger, må menighedsrådet gå
videre med at formulere et egentligt projekt, til at
indhente tilbud og afholde licitation. Herefter
udformer menighedsrådet det endelige projekt, der
indsendes til endelig godkendelse i stiftet.
 
Provstiudvalget forventer at modtage en ansøgning
om anlægsmidler på 3.000.000 kr. til gennemførelse
af projektets fase 2, inden fristen for anlægsønsker
udløber den 1. april.

5 - Kolt Kirkegård: Ansøgning om udvidelse af den
anonyme fællesgrav

Anmodning om udvidelse af den anonyme
fællesgrav på Kolt Kirkegård 

Sager:
Byggesag - Kolt Kirkegård - Omlægning (2020 -
11401)
Byggesag - Kolt Kirkegård - Omlægning (2020 -
11401)
Byggesag - Kolt Kirkegård - Omlægning (2020 -
11401)

Bilag:
Udvidelse af fællesgraven Kolt Kirkegård, udvidelse
af fællesgrav, Kolt Kirkegård, Kolt Kirkegård.notatdoc

Provstiudvalget behandlede menighedsrådets
ansøgning og nåede til 3 konklusioner vedr. Kolt
Kirkegård:
 
1. Den akutte udvidelse af området med anonyme
gravsteder, hvilket provstiudvalget godkender efter
anbefaling fra kirkegårdskonsulent, Anne-Marie
Møller, så gravstederne kan anlægges som vist på
menighedsrådets ansøgning.
 
2. Efter afslutningen af voldgiftssagen om Kolt
Parkkirkegård skal menighedsrådet tage stilling til
den fremtidige anvendelse af den vestlige
kirkegårdsudvidelse. Provstiudvalget er af den
opfattelse, at der for nuværende ikke er behov for at
bruge udvidelsen til yderligere gravsteder, end i det
område, der allerede er etableret i det nordøstligste
hjørne. På den øvrige del af kirkegårdsudvidelsen
skal menighedsrådet - gerne i samarbejde med
Pernille Gad - have undersøgt, hvad området kan
bruges til, når det ikke skal bruges til kirkegård. F.eks.
beplantning, tiltag til øget biodiversitet m.v. Første
skridt i den forbindelse må være at få en kyndig
rådgiver til at undersøge jordbundsforholdene, som
kirkegårdskonsulenten også anbefaler, med det
formål at finde ud af, hvad der kan gro på stedet.
 
3. Udviklingsplan for den eksisterende kirkegård:
Anne-Marie Møller og Pernille Gad udarbejder en
overordnet plan, der beskriver, hvordan den gamle
kirkegård skal videreudvikles, så den fortsat er den
primære kirkegård. Dette indbefatter, hvad der
fremadrettet skal ske i de enkelte områder af
kirkegården for at tilpasse gravstedsbehovet og
gravstedstyperne til de aktuelle behov samt hvilke
områder, der skal lukkes for nysalg - i samråd med
menighedsrådet.
 
I overensstemmelse med kirkegårdskonsulentens
notat, bør der indhentes hjælp fra
en kirkegårdskyndig landskabsarkitekt til at 



udarbejde en udviklingsplan for den gamle kirkegård
ud fra de nuværende skitser og kort, sådan at
kirkegården løbende kan omlægges efter behov. Til
dette formål kan der søges om midler fra den fælles
udviklingspulje.

6 - Holme Menighedsråd: Ansøgning om anden
anvendelse af anlægsmidler

Ansøgning om overførsel af 32.655 kr. til andet
anlægsformål - opgradering af AV-udstyr i Holme
Sognegård
 
Bevilling på 130.345 kr. til kirkegårdsmaskine er
udbetalt. 

Sager:
Budget 2022 - Holme Kirkekasse - Endeligt budget
(2021 - 25365)

Bilag:
Holme, ansøgning om anden anvendelse af
anlægsmidler

Godkendt.
 
Midlerne udbetales mod dokumentation for
udgifterne i forbindelse med udskiftning af AV-
udstyr. 

7 - Temadag om demensgudstjeneste: ansøgning
om midler fra udviklingspuljen

Ansøgning om 11.800 kr. fra udviklingspuljen til
afholdelse af tværfaglig temadag om demens.
 
(Provstiudvalget bevilgede den 27. oktober 2020
14.300 kr. afholdelse af temadag den 10. februar
2021, som blev aflyst, hvorfor denne bevilling aldrig
er blevet udløst)

Sager:
Udviklingspuljen - Lisbeth Lindegaard, Rebecca Holst
Andersen og Trine Bredahl Nissen - Temadag om
demens (2020 - 28529)

Bilag:
Ansøgning PU feb 22 tværfaglilg temadag om
demensgudstj

Godkendt.
 
Midlerne udbetales mod dokumentation for
udgifterne.

8 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: Regnskab
2021

Behandling af regnskab 2021 for Aarhus
Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042, Regnskab
2021, afleveret d. 23-02-2022 11:55

Lars Vestergaard Jacobsen har gennemgået
regnskabet den 28. februar 2022 uden
bemærkninger. 
 
Provstisekretæren gennemgik regnskabet med særlig
henblik på 3 punkter:
 



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

Bilag:
Regnskab 2021, afleveret d. 23-02-2022 11.55,
Forklaringer til regnskabsaflæggelse 2021

1. Stillingtagen til restbeløbet fra de
oprindeligt bevilgede midler til personalekonsulent i
2018. Beløbet, der udgør ca. 75.000 kr.
omdisponeres til provstikontorets frie midler.
 
2. Stillingtagen til restbeløb fra det afsluttede
samarbejde Folkekirkesamvirke. Beløbet, der udgør
ca. 71.000 kr., omdisponeres til provstikontorets frie
midler.
 
3. Nedbringelse af frie midler på provstikontorets
drift, der udgør ca. 725.000 kr. ultimo 2021. Med de
omdisponerede midler fra personalekonsulent og
Folkekirkesamvirke udgør de frie midler ca. 871.000
kr. Der laves et udkast til budget 2023, hvor ligningen
nedsættes betragteligt.
 
Provstiudvalget godkendte regnskab 2021 for Aarhus
Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042, afleveret d.
23-02-2022 11:55.

9 - Til orientering: Evaluering af Lov om forsøg i
folkekirken

Evaluering af forsøgsordningen 

Sager:
Forsøgsordning - Aarhus Søndre Provsti - Deltagelse i
forsøgsramme 1 (2019 - 23359)

Bilag:
Fwd Vedr. revideret evaluering af Lov om forsøg i
folkekirken - fem puljer, Aarhus Søndre Provsti

Taget til efterretning. 

10 - Evt.

 

Lars Romby meddelte, at hans personlige suppleant
er Kristen Dybdal fra Beder Menighedsråd. Kristen
Dybdal anmodes om at indsende
stedfortrædererklæring.
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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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