
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 6. april 2022 - d. 06-04-2022 kl. 09:00 til 13:00

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

Michael Thruesen deltog i punkt 4 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 2. marts
2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 2. marts
2022 (2022 - 6898)
Møde - Bestyrelsen for personalekonsulent - Den 22.
marts 2022 (2022 - 10097)

Bilag:
Referat, Bestyrelsesmøde bag personalekonsulent
22.03.22

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt med tilføjelse af punkt 2e

2 - Provstens orientering

a. Møde i bestyrelse bag personalekonsulent den 22.
marts 2022
b. Kirkegårdskonference den 10. marts 2022
c. Folkekirkens Grønne Omstilling, konference den
16. maj 2022
d. Henvendelse fra Interchurch om
migrantsamarbejde
e. Kommunikation og annoncering i Århus Søndre

Sager:
Møde - Folkekirkens Grønne Omstilling - 16. maj
2022 (2022 - 10280)
Henvendelse - Interchurch - Provstisamarbejde om
migranter (2022 - 11810)

Bilag:
Inspirationskonference den 16. maj om grøn

a. Personalekonsulenten inviteres med til
provstiudvalgsmødet den 15. juni for at orientere om
sit arbejde.
b. Provsten og Pernille Gad holdt oplæg i Nyborg om
ansættelse af fælles udviklingskonsulent og
behovsanalyse i forhold til den fremtidige
kirkegårdsudvikling. Efter inddragelse af
kirkegårdskonsulent, Anne-Marie Møller, i processen
arbejder Michael Thruesen på udvikling af et system
til behovsanalyse, der præsenteres i forbindelse med
provstesynene.
c. Der er bevilget midler fra fællesfonden til
oprettelse af et grønt sekretariat, der skal kortlægge
den grønne omstilling i folkekirken på landsplan. Der
afholdes konference den 16. maj 2022.
d. Henvendelsen fra Interchurch vedr. endnu et
samarbejde om migranter vil medføre en udgift på
80.000 kr. pr. provsti, hvilket vil sige 320.000 kr. i
Århus, hvor der er i forvejen er et samarbejde om



omstilling - tilmeldingen er åben!, Program til
inspirationskonference, Orientering om
provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt
migranter - og mulig ny indsats ift. flygtninge fra
Ukraine

det sociale arbejde, som også indbefatter diakonale
tiltag for migranter og ukrainske flygtninge.
Provstiudvalget vil ikke umiddelbart bevilge midler til
et nyt samarbejde.
e. Der arbejdes på lokal forankring af det fælles
samarbejde om kommunikation. Således er der
udpeget en lokal kommunikationsmedarbejder i hver
af de tre provstier, som samarbejder med Brian
Ørnbøl. I Århus Søndre Provsti er det Marianne
Meidahl, Skåde. Det omfatter en opgradering af den
fælles annonce- og klummeside i Lokalavisen Syd,
der får nyt, ensartet layout. Brian Ørnbøl har
forhandlet tilbud med Lokalavisen med fællesstof for
hele provstiet og annoncer fra de enkelte
sogne. Prisen i 40 uger om året er ca. 170.000 kr.,
som provsti og menighedsråd deler. Indsamling af
annoncer fra sognene og formidling til avisen bør
koordineres. Kontakt på Lokalavisen er
Malthe Munkedal. Provstiudvalget besluttede at
begynde med en prøveperiode fra sommerferien til
nytår og understøtter finansieringen fra
udviklingspuljen i den periode for at få
menighedsrådene med.

3 - Budget 2023: Dagsorden til indledende
budgetsamråd

Dagsorden til budgetsamråd den 18. maj 2022 

Sager:
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2021 - 35109)

Bilag:
Dagsorden til indledende budgetsamråd

Dagsordenen blev drøftet og
tilrettet. Provstisekretæren undersøger, om der er
flere valg af medlemmer til bestyrelser og
samarbejder, der skal godkendes på
budgetsamrådet. Det er vigtigt, at de fælles
samarbejder, der er en del af vores budget
præsenteres og fortælles på budgetsamråd.

4 - Budget 2023: Driftsrammer

a. Drøftelse af den samlede økonomi, inkl.
kirkekassernes frie midler
b. Vedtagelse af driftsrammer for kirkekasser og
provstiudvalgskassen
c. Opnormering af lokalfinansieret præstestilling
med 25%: 130.000 kr.
 
Fremskrivning:

     Løn             drift
0,5%: 195.313       235.931
1,0%  390.626       471.862
1.7%  664.064       802.165

Sager:

a.
Provstiudvalget gennemgik budgetmodellens
analyser sammen med Michael Thruesen. Hvis al
historik blev nulstillet, vil modellen opdele de 13
kirkekasser i tre grupper: 4 kirkekasser, der får for
meget, 7 kirkekasser, der ligger lige omkring
modellens beregning for driftsligning samt 2
kirkekasser, der bør tilføres flere midler. Men idet
der nu findes 7 års historik i systemet, bør der være
grundlag for at regulere individuelt i de enkelte
kasser, ligesom det ikke er provstiudvalgets
intention, at alle kasser skal ligge præcis omkring
modellens beregninger. Særlige forhold i de enkelte
sogne vil give udsving mellem kasserne, men
systemet tager allerede højde for forskelle og de
faktiske forhold mellem sogne. Nogle kasser får ret



Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2021 - 35109)

Bilag:
Husholdningsbudget 2023, april 2022, Regnskab
2021, frie midler og resultat

nøjagtig det, modellen tilsiger, men kan alligevel
spare op til anlæg hvert år. Andre får højere
driftsligning, end modellen har beregnet, opsparer
ikke frie midler og søger også anlægsmidler.
Menighedsrådene skal naturligvis have en drift, der
hænger sammen, men udfordringen er både at ville
have midler til at kunne realisere nye ideer og selv
spare op til anlæg uden, der opstår lokale
anlægspuljer i de enkelte kasser, som der er tendens
nogle steder. I stedet er målet stadig en fælles
anlægspulje af god størrelse. Provstiudvalgets
opgave er derfor at balancere ligningen til de enkelte
kasser i forhold til frie midler og anlægsbevillinger.
Provstiudvalget og menighedsrådene er som
offentlige forvaltninger også forpligtet til at være
økonomisk ansvarlige, så driften ikke opskrives
unødvendigt.
 
Analysemodellen gør provstiudvalget i stand til at
træffe individuelle, økonomiske beslutninger for de
enkelte kirkekasser, men som i 2022 valgte
provstiudvalget alligevel, at der også i 2023 vil ske en
generel fremskrivning af ligningen, ikke bare til løn
men også til øvrige driftsomkostninger i alle
kirkekasser med 1,7%. Dette sker i lyset af inflation
og stigende energipriser.
 
Forudsætningen for denne afgørelse er, at der
samtidig blev truffet beslutning om at regulere de
frie midler i de enkelte kirkekasser, så
menighedsrådets midler uden formål maksimalt
udgør 150.000 kr. De frie midler reguleres i
forbindelse med behandling af driftsrammerne,
 anlægsønsker og øvrige ansøgninger om midler.
Provstiudvalget bør også erindre, at der altid står
midler stillet til rådighed af provstiet, som udgør 1½
måneds løn - svarende til 12,5% af lønudgiften.
 
b.
Ravnsbjerg Kirkekasse
Provstiudvalget har aftale med menighedsrådet om
at regulere ligningen, når den højtlønnede organist
går pension. Hvilket er sket nu. Ligningen skal derfor
nedsættes med op mod 100.000 kr. Men grundet, at
Ravnsbjerg Kirkekasses regnskab 2021 kom ud med
et negativt resultat, afventes beskæringen af
ligningen til 2024. 
 
Kirkekassen tilføres midler fra Viby Kirkekasse, der
indtræder i samarbejdet om Personregistrering Syd
med 14 timer ugentligt. Det samlede budget for
personregistreringen udgør herefter 1.303.000 kr.
 



Driftsligning 2023: 4.903.462 kr.
 
Viby Kirkekasse
I budgetårene 2017 og 2018 blev Viby Kirkekasse
reguleret med 175.000 kr. Budgetanalysen i 2019
viste, at Viby Kirkekasse skulle afgive yderligere
600.000 kr. på grund af kirkegårdens høje
udgiftsniveau. Dengang besluttede
provstiudvalget at lade kirkegården beholde 200.000
kr., fordi kirkegården er plejekrævende. I 2020 kunne
der overføres 100.000 kr. fra kirkegårdsdriften til
kirkekassens øvrige drift, mens menighedsrådet fra
2021 skal hensætte 100.000 kr. pr. år. Der er i
regnskab 2021 resultatdisponeret 104.139 kr. på
konto 741153 til renovering af stier på kirkegården,
og provstiudvalget imødeser en hensættelse på
samme niveau i de kommende år.
 
På økonomimøde mellem menighedsrådet og
provstiudvalget den 8. april 2021 blev aftalen
fornyet.
 
Aftalen om opsparing til kirkegårdsomlægning
gælder således fortsat, selvom dette års
budgetanalyse viser, at udgifterne på kirkegården er
steget med 150.000 kr. fra 2020 til 2021, og dermed
nu højere end før personalereguleringen i 2019.
Dette bør have menighedsrådets opmærksomhed,
da det ellers vil gå udover kirkekassens øvrige drift,
hvis ikke menighedsrådet fastholder en
lønbesparelse på mindst 150.000 kr.
 
I 2021 er sognenes samarbejde om
Personregistrering Syd omorganiseret, så de
deltagende sognes bidrag nu lignes direkte til
Ravnsbjerg Kirkekasse, jf. samarbejdets vedtægt §6,
stk. 3. Hidtil har Vibys kordegn leveret timer til
personregistreringen, men efter hendes pension i
sommeren 2022, ophører denne ordning derfor. Fra
og med 2023 trækkes menighedsrådets årlige bidrag
for 14 timer ugentlig på 154.593 kr. fra kirkekassens
ligning og overføres til Ravnsbjerg.
 
Driftsligning 2023: 5.106.312 kr.
 
Fredens Kirkekasse
Fredens får tildelt mere i ligning, end modellen
tilsiger, hvis historik blev nulstillet. Kirkekassen har
også frie midler, der overstiger 150.000 kr. Disse
reguleres i forbindelse med renoveringen af
toiletterne i Fredenskirken, jf. punkt 6. 
 
Driftsligning 2023: 4.601.910 kr.



 
Skåde Kirkekasse
Skåde Menighedsråd har gennem flere år genereret
overskud, fordi menighedsrådet konsekvent bruger
mindre, end der bliver tildelt. Dette taler ikke for at
fremskrive ligningen. Alle frie midler er tilskrevet
renovering og udbygning af graverbygning. Derfor
får Skåde som alle andre også opskrevet ligning med
1,7% i 2023, indtil renovering er udført.
 
Driftsligning 2023: 5.143.399 kr.
 
Tranbjerg Kirkekasse
Kirkekassen har genereret et meget stort overskud i
2021, hvor ligningen blev forhøjet med 100.000 kr.,
hvilket har vist sig at være unødvendigt. Tranbjerg er
et af de sogne, der har finansieret mange anlæg selv
af opsparede frie midler. Det store overskud og de
mange frie midler tilsiger, at kirkekassen ikke burde
fremskrives.
Udgifterne til lokalfinansieret præst er
overbudgetteret med 77.000 kr., hvorfor
kirkekassen nedreguleres med dette beløb. Jævnfør
punkt 4c. skal kirkekassen dog samtidig tillægges
130.000 kr. i forbindelse med opnormering af den
lokalfinansierede præstestilling fra 75% til 100%.
Netto tillægges kirkekassen derfor 53.000 kr. til
lokalfinansieret præst, så udgiften i alt udgør
523.000 kr.
 
Tranbjergs frie midler uden formål udgør 342.533 kr.,
hvorfor kirkekassen nedskrives med yderligere
200.000 kr. i ligning i 2023. 
 
Driftsligning 2023: 4.502.798 kr.
 
Mårslet Kirkekasse
Mårslet Kirkekasse fik tillagt 50.000 kr. i 2021, har
genereret overskud i flere år og har heraf finansieret
mange anlæg selv af opsparede frie midler.
Overskuddet og 531.495 kr. i frie midler uden formål
indikerer egentligt, at kirkekassen ikke burde
fremskrives. Men menighedsrådet skal selvfinansiere
380.000 kr. af sit anlægsønske, og så kirkekassen
bliver fremskrevet ligesom de øvrige kasser.
 
Driftsligning 2023: 3.545.140 kr.
 
Holme Kirkekasse
Holme har i flere år kunnet finansiere mange anlæg
selv, fordi man ikke haft så store udgifter til
aktiviteter, men oprettelse af en kirke-
kulturmedarbejderstilling matcher ligningen nu



modellens resultat helt præcist.
 
Driftsligning 2023: 4.935.667 kr.
 
Beder Kirkekasse
Kirkekassen får efter modellens beregning, men
menighedsrådet er i stand til at spare frie midler op
hvert år, fordi man har lavet overskud på ca. 200.000
kr. årligt de seneste 4 år. 100.000 kr. af de frie
midler er ikke øremærket.
 
Driftsligning 2023: 2.874.266 kr.
 
Ormslev Kirkekasse
Kirkekassen får efter modellens beregning. Driften
kører stramt, men menighedsrådet formår alligevel
at udføre anlæg for opsparede frie midler hvert år. I
2021 har man f.eks. fået lavet en del arbejde
på kirkegården. Til dette formål
kunne udviklingspuljen have været søgt.
Menighedsrådet vil gerne ansætte en kirke-
kulturmedarbejder, men har samtidig andre
medarbejdere, der løser de opgaver en kirke-
kulturmedarbejder ville have. Ormslevs frie midler
uden disponering udgør 170.126 kr.
Kirkekassen tilføres 30.000 kr. til lokaltfinansieret
præst, så udgift og finansiering kommer i
overensstemmelse.
 
Driftsligning 2023: 3.503.963 kr.
 
Kolt Kirkekasse
Kolt Kirkekasse har for første gang i mange år haft et
større driftsoverskud, hvorfor man har sat midler af
til bl.a. en midlertidig ansættelse af
formidlingsmedarbejder. Udgiften vil altid være
flerårig, og derfor er frie midler ikke velegnede at
bruge til dette. Midler til projektansættelse kan i
stedet søges i udviklingspuljen. I stedet anvendes de
100.000 kr. som en del af finansiering af
anlægsønsket om ny kirkegårdsmaskine.
 
Driftsligning 2023: 3.236.006 kr.
 
Malling Kirkekasse
Malling Kirkekasse kører stramt uden ret meget
overskud og meget få frie midler. I 2021 har
menighedsrådet haft uventede personaleudgifter,
som man kunne have søgt dækket fra 5%-midlerne.
 
Driftsligning 2023: 3.012.131 kr.
 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse



Menighedsrådet er i proces om større samarbejde
med Tiset Menighedsråd i Solbjerg, der vokser og
medfører større brug for personalemæssig
understøttelse af menighedsrådene. Der reserveres
derfor 100.000 kr. i udviklingspuljen til fælles
ansættelse af kirke-kulturmedarbejder med Tiset.
 
Driftsligning 2023: 2.762.447 kr.
 
Tiset Kirkekasse
Tiset fik tillagt 70.000 kr. i 2021 til opnormering af
kirke-kulturmedarbejder som følge af flere
aktiviteter og mere brug for personale i Solbjerg.
 
Driftsligning 2023: 1.785.985 kr.
 
Provstiudvalgskassen
Efter flere årsoverskud nedsættes ligning til drift af
provstikontoret med 300.000 kr. Samtidig tillægges
der 50.000 kr. fra budgetudvalget i Århus til
sekretariatsbistand til Takst- og honorarudvalget.
Provstikontorets drift: 1.025.000 kr.
Stiftsbidrag: 279.000 kr.
Brandsoftabonnementer: 375.000 kr.
Regnskabskontoret: 1.800.000 kr.
Udviklingspulje: 2.200.000 kr.
Grøn omstilling: 2.500.000 kr.
Fælles tiltag for præster: 200.000 kr.
Skole-Kirke-Samarbejdet: 418.000 kr.
Kommunikation og kampagner: 400.000 kr.
Personalekonsulent: 325.000 kr.
Undervisning af børn med særlige behov: 250.000 kr.
Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde: 200.000 kr.
I alt: 9.972.000 kr.
 
Provstiudvalget besluttede ligeledes at fortsætte
med at holde økonomimøder med de enkelte
menighedsråd hvert andet år.
 
c
Provsten redegjorde for præstesituationen i
provstiet, hvor der nu opleves tre steder med
særligt pres på præsteressourcerne: I Malling
oplever man mange dåb pga. befolkningsvæksten i
sognet, mens Viby har ca. 100 begravelser om året til
to præster. Endelig har Skåde Sogn 7 konfirmandspor
og mange kirkelige handlinger. Provsten foreslog en
opnormering af Mia Dyreborg Knudsen med 25%
som provstipræst, der kan indsættes efter behov i
sognene. Udgiften vil udgøre 130.000 kr., hvilket
provstiudvalget godkendte. Midlerne tillægges
Tranbjerg Kirkekasse fra budget 2023.
Opnormeringen er betinget af biskoppens tilladelse,



og provsten indsender ansøgning med tilsagn fra Mia
Dyreborg Knudsen og Tranbjerg Menighedsråd.

5 - Budget 2023: Anlægsønsker

Oversigt over menighedsrådenes anlægsønsker til
2023 
 
Anlægsønsker til behandling:
 
Beder Menighedsråd: 322.750 kr.
Fredens Menighedsråd: 822.591 kr.
Holme Menighedsråd: 1.097.653 kr.
Kolt Menighedsråd: 219.000 kr.
Malling Menighedsråd: 653.538 kr.
Mårslet Menighedsråd: 1.650.000 kr.
Skåde Menighedsråd: 2.500.000 kr.
Tiset Menighedsråd: 240.000 kr.

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Skåde Kirkegård -
Skåde Sogns Menighedsråd - Udvidelse af
graverbygning og sognegård (2022 - 7506)
Budget 2023 - Fredens Kirkekasse - Foreløbigt
budget (2022 - 11089)
Budget 2023 - Malling Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2022 - 11094)
Budget 2023 - Mårslet Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2022 - 11672)
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2021 - 35109)
Budget 2023 - Holme Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2022 - 11679)
Byggesag - Beder Sognegård - Udenomsarealer, p-
plads og tilkørselsvej (2021 - 27975)
Budget 2023 - Tiset Kirkekasse - Foreløbigt budget
(2022 - 11974)

Bilag:
Ansøgning om anlægsmidler 2023, ansøgning om
anlægsbevilling 23, Sognegår-eksist. plan, Sognegård
28.01.2022, Forslag til budget, Fredenskirken,
Anlægsbevilling 2023, ansøgning, Ansøgning. PU
anlæg 2023, Fredenskirken, 8 - Opdatering af
lydanlæg i kirke og sideskib, Fwd: Tilbud vedr.
Etablering af swingautomatik på eksisterende (ny)
facade dør, Indgangsdøre, Kampestensmur
Fredenskirken Tilbud, 2021-08-13_09h45_21,
Kirkedige ved plæne, oversigt, Lyddøre, Ansøgning
om anlægsbevilling til budget 2023, udskiftning af
minilæsser., Ansøgning om anlægsbevilling til budget
2023, renovering af stuehusets facader., ÅSP-anlæg
ansøgning Syddige 2, Syddige, etape2, HL, Drifts- og

Provstiudvalget foretog den første behandling af
menighedsrådenes anlægsønsker. Provstiudvalget
anbefaler generelt, at menighedsrådet medtænker
bæredygtighed i anlægsarbejderne.
 
Beder
Der søges om midler til renovering af
udenomsarealer ved præste- og sognegård, vej til
præstegård og p-plads ved sognegård. Projektets
samlede udgifter er 975.750 kr. Heraf bevilger
provstiudvalget 322.750 kr. til projektet, mens
menighedsrådet selv kan finansiere 283.000 kr. af
egne frie midler og 370.000 kr. af dets kirke- og
præsteembedekapital. Provstiudvalget godkender
anvendelsen af kapitalerne til dette formål og
videresender beslutningen til Århus Stift, der frigiver
midlerne. Når menighedsrådet har indhentet tilbud
og valgt entreprenør, skal det endelige projekt
indsendes til godkendelse i provstiudvalget, inden
arbejdet kan igangsættes. Projektet indsendes via
Byggesag på DAP.
 
Fredens
Fredens har indsendt ønsker for i alt 907.591 kr. Alle
anlægsønsker bevilges, undtaget ekstrabevilling på
85.000 kr. til renovering af toiletter, som finansieres
af frie midler. Provstiudvalget har før besluttet en
minimumsgrænse for anlægsønsker, men vælger i
denne forbindelse at betragte de to små
anlægsønsker om ny lyddør og ny indgangsdør
som ikke-færdiggjorte arbejder i
forbindelse med renoveringen af sognegården.
Ændringer i al indhegning af kirkegårde skal som
udgangspunkt godkendes af stiftet, men arbejdets
omfang og digernes placering kunne tale for, at
denne godkendelse ikke er nødvendig. Projektet for
kirkegårdsdiget sendes til Århus Stift for at afklare
spørgsmålet om godkendelseskompetence, inden
arbejdet kan igangsættes.
 
Holme
Der er indsendt ønsker med en samlet sum på
1.097.653 kr. Provstiudvalget anser kun
renoveringen af præsteboligen som et reelt
anlægsønske på 319.078 kr., der godkendes. Der skal
indsendes projekt med beskrivelse af arbejderne til
godkendelse i provstiudvalget, inden arbejdet kan
igangsættes. Såfremt menighedsrådet vil have
arbejdet udført i 2022, kan der indsendes en
ansøgning om forhåndsudbetaling af midlerne.



anlægsønsker 2023, april 2022, Anlægsønsker2023-1,
2022-03-30 endelig ansøgning, 2022-03-15
projektudgifter, 2022-03-14 skitse Buus, 2022-03-29
billeder ansøgning, Ansøgning nye møbler, Tilbud fra
Jysk Indretning

Dækning af udgifter til de resterende ønsker -
omlægning af stier på Lyseng Kirkegård, indkøb af
skraldespande til affaldssortering samt beplantning
af "Granskoven" og etablering af sø i parken uden for
kirkegården kan søges af udviklingspuljen til
omlægning af kirkegårde og grøn omstilling.
Menighedsrådet opfordres til at vurdere mulige
besparelser og nyt tilbud på beplantning af
"Granskoven". Der kan opnås en praktisk og
økonomisk gevinst ved at flytte jord fra udgravning
af sø til fyld i forbindelse med nedrivning af
præsteboligen på Holme Byvej, hvorfor det er en
fordel at få udført de to arbejder samtidig.
Provstiudvalget tilkendegav, at menighedsrådet vil få
en velvillig behandling af ansøgningerne.
 
Kolt
Ansøgning om eltruck til 219.000 kr. Provstiudvalget
er af den opfattelse, at menighedsrådene selv bør
kunne hensætte midler til udskiftning af
maskiner. Samtidig har menighedsrådet
afsat 100.000 kr. til midlertid ansættelse om
formidling. Hvis menighedsrådet planlægger at lave
en projektansættelse, skal der også afsættes midler i
de følgende år. Derfor besluttede provstiudvalget, at
menighedsrådet kan ansøge udviklingspuljen om
lønmidler til projektansættelse. Til gengæld skal der
bruges 100.000 kr. af egne frie midler til
kirkegårdsmaskinen, mens provstiudvalget
bevilger de resterende 119.000 kr. fra anlægspuljen.
 
Malling
Der bevilges 403.538 kr. til kirkegårdsmaskine med
henvisning til menighedsrådets økonomi. Bevillingen
inkluderer halv moms, fordi der kan afløftes variabel
moms på en kirkegårdsmaskine. Ligeledes bevilges
der 250.000 kr. til renovering af murværket på
"Stuehuset".
 
Mårslet
Anlægsønsket på 1.650.000 kr. til udbedring af diget
omkring Mårslet Kirkegård fratrækkes de 380.000 kr.
af kirkekassens frie midler, der overstiger den
maksimale beholdning på 150.000 kr. Dermed
reserveres der 1.270.000 kr. til diget. Det undersøges
om denne etape af digearbejdet er dækket af
tidligere godkendelse fra Århus Stift, eller om
projektet skal behandles på ny. Det bør overvejes,
om projektet skal udføres etapevist over en årrække.
 
Skåde
Der bevilges 2.500.000 kr. til udvidelse af
graverbygning og ombygning af Skåde Sognegård.



Umiddelbart er projektet underfinansieret med
400.000 kr., men den endelige anlægssum afhænger
af den variable moms på den del, der vedrører
graverbygningen.
 
Tiset
Ansøgning om udskiftning af møbler for 240.000 kr.
imødekommes.

6 - Fredenskirken: Renovering af toiletter

Behandling af projekt for renovering af toiletter i
Fredenskirken, inkl. menighedsrådets indstilling af
tilbud på 634.925 kr. fra Tømrerfirmaet Favrskov.
 
Der er bevilget 500.000 kr. i anlægsmidler på budget
2022. Menighedsrådet har 50.000 kr. og søger derfor
om 85.000 kr. i anlægsmidler på budget 2023.
 
Århus Stift har den telefonisk den 8. marts
2022 meddelt, at toilettet i kirkens våbenrum ikke
skal godkendes af stiftet, da der ikke er tale om
ændring af selve kirkebygningen. Stiftet har tilbudt
at sende det videre til den kgl. bygningsinspektør,
hvis menighedsrådet gerne vil have hendes
vurdering.  

Sager:
Byggesag - Fredenskirken - Renovering af toiletter
(2022 - 10288)

Bilag:
Anlægsbevilling, vedr. 2022, Buch tilbud 2
Rosenvangsalle 51 8260 Viby J 23.02.2022, REV A,
Favrskov 3die Tilbud 429 21.2 Favrskov

Projektet er godkendt og arbejdet kan igangsættes.
Menighedsrådet skal selv afholde 85.000 kr. af frie
midler til arbejdet, således at de frie midler uden
formål nedsættes fra 194.200 kr. til ca. 150.000 kr.,
når de 50.000 kr. hensat til toiletrenovering også
anvendes.

7 - Ravnsbjerg MR: Ansøgning om 5%-midler til
Personregistrering Syd

Ansøgning om 209.636,44 kr. til uforudsete udgifter i
forbindelse med personaleafgang.

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

Bilag:
VS Ansøgning om 5% midler, lonbilag, charlotte,
ansøgning 5%midler

Godkendt.
 
Menighedsråd har medsendt dokumentation for
udgifterne, hvorfor beløbet udbetales.

8 - Viby Sognegård: Ansøgning om 5%-midler til Tilbygningen er udført efter bygningsreglementet,



etablering af niveaufri adgang

Ansøgning om 79.875 kr. til etablering af niveaufri
adgang i Viby Sognegård

Sager:
Byggesag - Viby Sognegård - Niveaufri adgang til
tilbygning (2022 - 10279)
Byggesag - Viby Sognegård - Niveaufri adgang til
tilbygning (2022 - 10279)

Bilag:
§ 5 ansøgning^J RAMPE 2022, § 5 ansøgning^J
RAMPE 2022, VS Omlægning af fliser ved tilbygning.
Viby sognegård, AN-X-02 - NIVEAUFRI ADGANG

men Aarhus Kommune fastholder, at der skal
etableres niveaufri adgang for at opnå
ibrugtagningstilladelse. Midler udbetales mod
dokumentation for udgifterne. 

9 - Viby: Formidlingsaftale for salg af Kirkestien 1,
8260 Viby J

Behandling af formidlingsaftale for salg af Kirkestien
1 

Sager:
Salg af ejendom - Viby Sogn - Kirkestien 1 (2020 -
16470)

Bilag:
VS Kirkestien 1, 8260 Viby J - FORMIDLINGSAFTALE,
Formidlingsaftale, Salgsbudget

Provstiudvalget godkender formidlingsaftalen, så
menighedsrådet kan igangsætte salget i forhold til de
restriktioner, der er lagt til grund for brug af huset.  

10 - Viby Præstebolig: Ansøgning om lån i
anlægspuljen til opførelse af Damtoften 9

Ansøgning om lån på 4.000.000 kr. i
provstiets anlægspulje til opførelse af ny præstebolig
Damtoften 9, indtil Møgelmosevej 16 sælges. 

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig - Damtoften 9 (2021 -
32945)

Bilag:
VS Damtoften budget og lånebehov

Lån på op mod 4.000.000 kr. fra provstiets
anlægspulje godkendt. Menighedsrådets
restbevilling fra anlægsmidlerne i 2022 udgør
1.340.000 kr.
 
Beløbet udlånes på samme vilkår, som hvis det var af
5%-midlerne, dvs. at beløbet skal være tilbagebetalt
senest et år efter udbetalingstidspunktet. Beløbet
kan udbetales løbende mod dokumentation for
udgifterne.

11 - Til orientering: De Dødes Dag 2022:
godkendelse af ansøgning om medfinansiering

Ansøgning om 30.000 kr. fra
provstiets udviklingspulje til afholdelse af De Dødes
Dag den 5. november 2022 er godkendt

Taget til efterretning. 



administrativt af provst og provstiudvalgsformand

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2022 (2022 - 10284)

Bilag:
Fwd Ansøgning om medfinansiering af De dødes dag
2022, Budget De dødes dag 2022

12 - Til orientering: Tranbjerg Kirke, handleplan
vedr. skimmelsvamprenovering

Orientering om skimmelrenovering i Tranbjerg Kirke

Sager:
Byggesag - Tranbjerg Kirke - Skimmelsanering (2020 -
34945)

Bilag:
Handleplan vedr. skimmelsvamprenovering, Brev
vedr. handlingsplan, Tranbjerg kirke - Notat 02 2022

Taget til efterretning. 

13 - Til orientering: Møde i ladestanderudvalget den
23. marts 2022

Orientering om møde i ladestanderudvalget den 23.
marts 2022

Mogens Mortensen orienterede om møde med
AURA den 23. marts 2022.
 
AURA dækker Aarhus Søndre Provsti og er en oplagt
leverandør af ladestandere, da de kan lave
individuelle løsninger efter de enkelte
menighedsråds behov.
 
Opsætning af privat ladestander ved præsteboliger
koster 11.000 kr. pr. stk.
 
AURA tilbyder via tilskud fra en grøn pulje og efter
"først-til-mølle" at opsætte ladestandere ved
sognegårde og kirker uden beregning mod offentlig
adgang til at lade. AURA sørger for administration og
drift af standerne. Opsætning af ladestandere ved
sognegårde kræver 25 amp. fri, hvorfor der muligvis
skal opsættes nyt målepunkt. Dette koster 15.500 +
moms pr. målepunkt.
 
Priserne er ikke bundet op på opsætning af
bestemte antal. Der sendes brev ud til
menighedsrådene om mulighederne hos AURA med
link til deres hjemmeside, hvor de enkelte løsninger
er beskrevet med opdaterede priser.
Udviklingspuljen kan søges til afholdelse af
udgifterne. Der henvises til
ladestanderbekendtgørelsen, som fastslår, at der



skal være opsat ladestandere ved bygninger med
mindst 20 p-pladser inden 1. januar 2025. Opsætning
af private ladestandere ved præstebolig kan ske i
takt med, at behovet opstår.

14 - Til orientering: Udbud af revision af
kirkekasserne samt vejledning og årshjul for
regnskab og revision

Orientering om udbud af provstirevision, vundet af
BDO Revision 

Sager:
Udbud - Provstirevision - 2021 (2021 - 5667)

Bilag:
Orientering om revision af kirkekasserne samt
vejledning og årshjul for regnskab og revision

Taget til efterretning 

15 - Til orientering: Udvidelse af graverbygning på
Skåde Kirkegård betinget godkendt

Sag om udbygning af graverbygning sendt til
udtalelse hos konsulenterne. 

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

Bilag:
20220322_KBI Udtalelse_Udvidelse af graverhus,
Skåde Kirkegård, Til Skåde mr med betinget tilladelse

Taget til efterretning 

16 - Evt.
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Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
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Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus
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Provstiudvalg)
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