
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. juni 2022 - d. 15-06-2022 kl. 15:00 til 18:00

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

a) Godkendelse af referat af møde den 6. april 2022
c. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. juni
2022

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 6. april
2022 (2022 - 9783)

Bilag:
Referat

a) Godkendt og underskrevet
b) Godkendt 

2 - Provstens orientering

a. Møde i Viby om økonomi og strategiplan for
kirkegården d. 24. maj 2022
b. Provstesyn i Kolt, Bering, Tranbjerg og Malling 

a. Der har været afholdt gode møder med Viby
Menighedsråd. Det første om kirkekassens økonomi,
hvis resultat var en aftale om at nedbringe
udgifterne på Viby Kirkegård, jf. referatet fra
mødet. Til det andet møde
fremlagde kirkegårdskonsulent, Anne-Marie Møller,
strategiplanen for Viby Kirkegård samt faserne for
omlægning. Menighedsrådet færdiggør planen,
hvorefter den fremsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
b. Der har været afholdt provstesyn med fokus på
kirkegårde. Anne-Marie Møller og Pernille Gad har
været med. Der kommer nu skred i udviklingsplaner,
så der forventes ansøgninger til
puljemidlerne. Generelt for kirkegårdene handler det
om at gøre den gamle kirkegård attraktiv igen, lukke
ned for kistegravsteder og etablere nye typer af
urnegravsteder. 
c. Provsten orienterede om
provstiudvalgets studietur til Favrskov Provsti den
25. august 2022.



3 - Orientering fra personalekonsulenten

Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde 

Pernille Weldingh orienterede om sit arbejde og om
sine opgaver, der mestendels består af drift pga. stor
udskiftning i personalet, hvor hun er involveret
i samtaler og ansættelser. Hun oplever at blive
inddraget i processen tidligt, hvilket er et tegn
på tillid til hendes funktion og kompetencer. Der er
mere udvikling end afvikling. En ny opgave har været
flerårige lønforhandlinger med 3F på de store
kirkegårde i provstiet, hvilket giver de samme vilkår
på alle kirkegårde, der bliver sammenlignelige i
lønniveau. Hun fremhævede ligeledes en stor
enkeltopgave i at assistere Kolt
Menighedsråd med en større og meget tiltrængt
omstrukturering af personalet for at skabe bedre
rammer og bedre understøttelse af menighedsrådet.
Siden januar 2022 har der været nedsat en
driftsgruppe bestående af provstisekretæren,
Pernille Weldingh og Pernille Gad til at
understøtte sidstnævnte i hendes halvtidsstilling
som udviklingskonsulent.
Pernille Weldingh har haft mindre held med at få
afholdt netværksmøde med kontaktpersonerne.
Senest har hun måttet aflyse møde på dagen pga. for
lille interesse.
Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikler sig,
hvor der nu også er god kontakt til
fleksjobafdelingen.
Øvrige/nye opgaver:
Hun er involveret i grøn omstilling, mest i Nordre,
hvor hun sidder med i klimaudvalg, men erfaringer
herfra kommer også Søndre til gode.
Sekretærfunktion for det fælles regnskabskontor
Sekretær for Takst- og Honorarudvalget sammen
med provstisekretæren
Netværksgruppe med de øvrige fællesansatte i
Århus: kommunikation, det sociale arbejde, skole-
kirke-samarbejdet m.fl.
Netværksgruppe i Århus Stift med de øvrige
personalekonsulenter og stiftsjurist Lene Lange.
Medlem af bestyrelsen for foreningen
af personalekonsulenter
Ny aftale med JobIndex, der letter administration af
de 150-200 ansøgninger, der kommer til f.eks. kirke-
kulturmedarbejderstillinger.

4 - Budgetsamråd: evaluering

Evaluering af budgetsamråd den 18. maj 2022 

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

Provsten samlede op på de fremtidige
budgetudfordringer efter budgetsamrådet:
 
1. Væksten bliver halveret, mens dåbs- og
medlemsprocenten fortsat går ned.
2. Mange driftsmidler, der ligger i puljer og
samarbejder.
3. Ansvarlig fremskrivning af den almindelige drift



Bilag:
Referat fra budgetsamråd den 18. maj

på kirkekassernes budgetter. Som offentlig
forvaltning skal det kunne forsvares. 
4. Forholdet mellem den daglige drift og de fælles
puljer og hvordan balancen sikres.
5. Konstruktiv brug af budgetstøttesystemet
fremover.
6. Fremtidig form for budgetsamråd
7. Kriterier for ekstrabevillinger og uddeling af 5%-
midler.
8. Opstramning af overholdelse af ansøgningsfrister
til provstiudvalgsmøder.
 
Provstiudvalget drøftede punkterne, og der er
enighed om, at der i høj grad forestår en
formidlingsopgave i at gøre menighedsrådene
opmærksom på de fremtidige udfordringer, fordi det
afgørende for at opretholde både
provstiudvalgets legitimitet til at styre de fælles
midler og den fortsatte solidaritet mellem sognene.
Provstiudvalget skal fortsat have blik
for menighedsrådenes forskellige behov og måder at
drive sognene på. Samtidig er provstiudvalget også
den økonomiske tilsynsmyndighed, som skal sikre, at
budget- og regnskabsproces foregår ansvarligt og i
overensstemmelse med de fastsatte regler og frister.
Dette indebærer, at der fortsat udsendes oversigter
med tidsfrister og kriterier for bevillinger fra de
fælles puljer, ligesom regnskabskontoret skal klædes
bedre på til deres vejledningsopgave over for
menighedsrådene.
Provstiudvalget skal gøre sig klart, hvordan man vil
anvende budgetstøttesystemet Provstiskyen i
budgetprocessen og som økonomistyringsværktøj og
kommunikere det ud til menighedsrådene, herunder
også at systemet har skabt gennemskuelighed i
bevillingen af midler til kirkekasserne.  
Endelig er det vigtigt at holde fast i fortællingen om,
at der ikke er økonomisk knaphed i provstiets lokale
kasser eller de fælles puljer, men den fremtidige
udvikling kan indebære nødvendig opstramning.
 
Provstiudvalget besluttede at afsætte mere tid på et
kommende møde til drøfte disse udfordringer.
 
Dog synes der allerede nu at samle sig behov for
opstramning i ansøgninger til 5%-midlerne, som med
fordel kan behandles sidst på året således, at
ansøgningerne rummer overblik over kirkekassernes
egen økonomiske formåen. Meningen er ikke at
udsætte budgetsatte ting pga. uforudsete udgifter,
men 5%-midlerne kan heller ikke udnyttes uden reelt
behov, da de kun kan dække pludseligt opståede
udgifter.



 
Ansøgninger til de fælles puljer kan lettere
behandles hele året, da de er formålsbestemte.

5 - Fordelingsudvalgs- og budgetudvalgsmøder

a) Fordelingsudvalgmøde den 17. maj 2022
b) Budgetudvalgsmøde den 31. maj 2022 
c) Ny budgetprovst i Aarhus-provstierne

Sager:
Økonomi - De fire Århus-provstier -
Fordelingsudvalgsmøde den 17. maj 2022 (2022 -
18512)
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Aarhus-provstier
- Møde den 31. maj 2022 (2022 - 8908)

Bilag:
220517 Referat fordelingsudvalg, 220531 Befolkning
medlemstal og økonomi i Aarhus 2008-2022 ESAN

a) Fordelingsudvalgsmødet den 17. maj var det
første med ny mødeform, hvor der fremover
bliver aktuel orientering fra de enkelte provstier.  
b) Mødets fokus var på den kommende udvikling i
Århus-provstierne, der viser, at befolkningsvæksten
halveres samtidig med at medlemstallet fortsat
falder.
c) Esben Andersen har meddelt, at han går på
pension den 1. april 2023. Der har hidtil været et
princip om, at budgetprovst og formand for
budgetudvalget ikke kunne komme fra samme
provsti, men provsterne har valgt at indstille Jette
Marie Bundgaard-Nielsen som ny budgetprovst.
Denne indstilling kræver godkendelse fra
budgetudvalgets læge medlemmer, jf. vedtægterne.

6 - Beder Sogne- og præstegård: ny parkeringplads,
udenomsarealer og tilkørselsvej

Endelig projekt for renovering af parkeringsplads,
udenomsarealer ved sognegård og tilkørselsvej til
præstegård efter licitation.
 
Samlet budget: 1.252.839 kr.
 
Menighedsrådet anmoder om 258.000 kr. i
ekstrabevilling til projektet. 
 
Det foreløbige budget for projektet lød på 975.750
kr., der finansieres af menighedsrådets frie midler
(283.000 kr.), kirke- og præsteembedskapitaler
(370.000 kr.) og anlægsmidler (322.750 kr.)

Provstiudvalget godkendte projektet med et budget
på 1.252.839 kr. og bevilligede 258.000 kr. af
anlægsmidlerne i 2023 til fordyrelsen af arbejdet
grundet prisstigningerne i øjeblikket.
 
Såfremt arbejdet udføres i 2022, kan
menighedsrådet få udbetalt midlerne på forskud.
 
Provstiudvalget anbefaler stiftet at udbetale 370.000
kr. af sognets præste- og embedskapitaler til
projektet.
 
Lars Romby deltog ikke i beslutningen.

7 - Kolt Kirkegård: Udviklingsplan samt omlægning
af gravstedsområde E-syd

a) Ansøgning om godkendelse af udviklingsplan for
Kolt Kirkegård, herunder omlægning af det sydligste
område af afdeling E til urnegravsteder. 
b) Ansøgning om 212.775 kr. fra udviklingspuljen til
omlægning af afdeling E-syd.

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

a) Provstiudvalget godkendte udviklingsplanen for
Kolt Kirkegård.
b) Godkendt af udviklingspuljen. Midlerne udbetales
mod dokumentation for udgifterne. 



11401)

Bilag:
Kolt Kirkegård - fremtidig udvikling samt omlægning
af gravstedsområde E -syd, Plan bilag 1 april 2022,
Kolt tommelfingerberegning2022, Bilag 2
Skitseforslag E syd, Bilag 3 E-syd kan laves nu, Bilag 4
E-syd Afsætningsplan, Bilag 5 E-syd eksist. forhold,
Prunus serrolata `Shirotae`, hvidbl prydkirsebær,
inspiration anonyme, Kolt Kirkegård2.notatdoc, Kolt
kirkegård

8 - Tranbjerg Kirke: Ansøgning om udskiftning af
orgel og dens placering i Tranbjerg Kirke samt
ændring af gulv og bænke

Ansøgning om udskiftning og ændret placering af
orgel i Tranbjerg Kirke, omdannelse af pulpitur samt
udskiftning af gulvet under stolestaderne.
 
Tilbud på orgel fra Frobenius: 2.397.000 kr.
 
Der er ikke medsendt budget på det øvrige arbejde,
men der er angivet en samlet pris på 4.000.000 kr. i
opsummeringen fra Byggesag.
 
Stiftet anmodes om at tage Tranbjerg Kirke med i
konsulentrunde enten den 23-24. august eller 25-26.
oktober.   

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Tranbjerg Sogn -
Tranbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Nyt
orgel (2022 - 14981)
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Tranbjerg Sogn -
Tranbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Nyt
orgel (2022 - 14981)

Bilag:
Tranbjerg kirke vedr. skimmelsvamp og nyt orgel,
Opsummering, 2022, 5. april - Jens Chr. konklusion
og anbefaling, 2022, 25. marts - facadeforslag1, incl.
indsat, 2022, 8. marts - projektforslag, tilbud

Provstiudvalget fremsender projektet til stiftet med
anbefaling.
 
Provstiudvalget lavede følgende forslag til
finansieringsplan:
 
Kirkekassens egne midler: 550.000 kr.
Anlægsbevilling 2022: 500.000 kr.
Anlægsmidler, søges i 2024: 2.000.000 kr.
Fondsmidler, søges af menighedsrådet: 1.000.000
kr. 
 
Stiftet anmodes om at medtage Tranbjerg i
konsulentrunden i august eller oktober.
 
Lars Jacobsen deltog ikke i beslutningen.

9 - Fra Ormslev Kirke: Ansøgning om midler til
dåbskande

Ansøgning om 85.000 kr. fra provstiets 5%-midler til
indkøb af ny dåbskande.
 
Alternativt ansøger menighedsrådet om at få dækket

Ansøgningen kan ikke imødekommes af 5%-
midlerne, da der ikke er tale om en uforudset udgift.
 
Fristen for at søge anlægsmidler i 2023 er
overskredet, men menighedsrådet kan
søge anlægsmidler til dåbskanden på budget 2024
eller afsøge mulighederne for at søge fondsmidler til



en del af de anlægsudgifter, man selv har afholdt af
frie midler i 2021 til renovering af præstekontor
(95.000 kr.) eller indkøb af fliser til kirkegården
(337.000 kr.)

Sager:
5%-midler - Ormslev Menighedsråd - Ansøgning om
midler til dåbskande (2022 - 15241)

Bilag:
ansøgning til provstiudvalget, daabskande

finansiering.
 
Ligeledes bør menighedsrådet hjemtage et tilbud
mere på dåbskanden. 
 
Provstiudvalget kan ikke forsvare at refundere midler
for udførte arbejder på kirkegården og renovering af
præstekontor, da provstiudvalget har opfordret
menighedsrådet til at anvende deres frie midler.

10 - Viby Præstebolig: Ansøgning om 5%-midler
pga. jordbundsforhold

Ansøgning om 550.041,25 kr. til uforudsete udgifter i
forbindelse med opførelse af ny præstebolig. Heraf
udgør udgiften til bortkørsel af plastisk ler
og opfyldning af sand 501.500 kr., mens 48.541,25
kr. er udgift til jordbundsundersøgelse, nyt vindue
samt arkitekthonorar.

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

Bilag:
VS ANSØGNING OM § 5 MIDLER - DAMTOFTEN 9

Provstiudvalget godkender 550.041,25 kr. af 5%-
midlerne til dækning af de uforudsete udgifter i
forbindelse med jordbundsforholdene på Damtoften
9, inkl. udgifterne til undersøgelse, nyt vindue og
arkitekthonorar.
 
Hans Christian Feindor-Christensen deltog ikke i
beslutningen. 

11 - Viby Kirkegård: Ansøgning om 5%-midler til ny
græsklipper

Ansøgning om 101.238,20 kr. af provstiets 5%-midler
til uforudset udskiftning af plæneklipper

Sager:
5%-midler - Viby Kirkegård - Ny græsklipper (2022 -
18529)

Bilag:
Nedbrudt græsklipper - ansøgning om §5 midler til
ny græsklipper, GRÆSKLIPPER, TILBUD.2,
GRÆSKLIPPER, TILBUD

Ansøgningen kan ikke imødekommes af 5%-
midlerne, da der ikke kan være tale om en uforudset
udgift på en ældre plæneklipper.
 
Hvis menighedsrådet ikke selv kan dække
udgiften, når maskinen bryder sammen, kan
det vende tilbage med endnu en ansøgning til
provstiudvalget sidst på året. Ansøgningen skal
vedlægges et overblik over, hvor meget kirkekassen
selv kan finansiere. Kirkekassen bør selv kunne
finansiere en del af udgiften, jf. klarlægning på
mødet den 24. maj 2022 af overforbruget på
kirkegårdsdriften i forhold til sammenlignelige
kirkegårde. Derfor bør det være muligt selv at
finansiere en ny plæneklipper gennem nødvendig
omlægning af driften som påpeget gennem flere år
og nu senest fra efteråret.
 
Desuden gør provstiudvalget opmærksom på, at Viby
Menighedsråd til dato i år har fået 2 bevillinger af
5%-midlerne på i alt 629.916,25 kr. til hhv. niveaufri
adgang i sognegårdens tilbygning samt til opførelsen



af ny præstebolig. 
 
Hans Christian Feindor-Christensen deltog ikke i
beslutningen. 

12 - Tiset Menighedsråd: Ansøgning om midler til
anlæggelse af parkeringsplads

a) Ansøgning om 288.079,93 kr. til fordyret projekt
for anlæggelse af parkeringsplads ved Tiset Kirke.
 
Samlet udgift: 788.079,93 kr.
Egne midler: 500.000 kr.
 
b) Ansøgning om 187.500 kr. i anlægsmidler på
budget 2023 til nedrivning af forpagterbolig

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

Bilag:
Tiset omkostninger 2021, Beskrivelse af projekt (1),
Ansøgning af midler, Til Tiset MR vedr. etablering af
ny parkeringsplads ved Tiset Kirke

a) Provstiudvalget godkendte udgiften på 288.079,93
kr. som en ekstrabevilling af anlægsmidlerne i 2023.
Da projektets udførelse er nært forestående, kan
beløbet udbetales allerede i 2022.
b) Menighedsrådet opfordres til at indsende
anlægsønske til 2024, medmindre nedrivningen
ikke kan udskydes. I det tilfælde kan menighedsrådet
anmode om at få forudbetalt anlægsmidlerne
allerede i 2023.
 
Jette Christiansen deltog ikke i beslutningen. 

13 - Tiset Sogn: Synsprotokoller 2022

a) Tiset Kirke og kirkegård
b) Tiset Sognehus og præstebolig

Sager:
Syn - Tiset Sogn - 2022 (2022 - 18504)

Bilag:
Synsprotokol kirke- og kirkegård 2022, Synsprotokol
Sognehus-Præstebolig 2022

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

14 - Skåde Sogn: Synsudskrifter 2022

a) Frederikskirken og kirkegård
b) Skåde Præstebolig

Sager:
Syn - Skåde Sogn - 2022 (2022 - 18510)

Bilag:
Syn kirke og kirkegård - 2022, Syn præstebolig - 2022

a) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
b) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Der skal angives, hvornår manglerne søges afhjulpet.



15 - Fredens Sogn: Synsrapporter 2022

a) Fredenskirken, sognegård, kirkegård og
mandskabsbygning
b) Fredens Præstebolig

Sager:
Syn - Fredens Sogn - 2022 (2022 - 18484)

Bilag:
Synsrapport 2022, Kirke, Synsrapport 2022,
Præstebolig

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

16 - Beder Sogn: Synsprotokol 2022

a) Beder Kirke, kirkegård og sognegård

Sager:
Syn - Beder Sogn - 2022 (2022 - 18792)

Bilag:
2022-06-01_Synsprotokol Beder Kirke

a) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Der skal angives, hvornår manglerne søges afhjulpet.

17 - Midt- og Nordjyllands Døvemenighed:
Anmodning om brug af Fredenskirken

Behandling af økonomi i forbindelse med
Døvemenighedens henvendelse om brug af
Fredenskirken

Sager:
Henvendelse - Midt- og Nordjyllands Døvemenighed
- Brug af Fredenskirken (2022 - 18509)

Bilag:
VS Midt - og Nordjyllands Døvemenighed

Der er tradition for, at sognekirkerne byder
døvemenighederne velkomne i de kirker, hvor de har
de bedste forhold, inkl. brug af betjening. Fredens er
villig til at modtage menigheden og sørge for
betjening.
 
Tjenesterne kan ikke dækkes af rådighedsordningen,
hvorfor der skal indkaldes vikarer.
 
Provstiudvalget godkender en udgift op mod 15.000
kr. af den fælles udviklingspulje til aktiviteter,
svarende til 6-8 årlige gudstjenester. Midlerne
udbetales mod dokumentation for udgifterne.

18 - Fælles håndtering af kister i overstørrelse i
provstiet

Henvendelse fra bestyrelsen for
kirkegårdssamarbejdet i Fredens-Skåde-Tranbjerg
vedr. håndtering af kister i overstørrelse
på provstiniveau.
 
Medsendte eksempel på løsning koster 60.875 kr.

Sager:
Henvendelse - Bestyrelsen for
kirkegårdssamarbejdet i Fredens-Skåde-Tranbjerg -

Provstiudvalget drøftede sagen og blev enige om, at
behovet endnu ikke er stort nok for at indkøbe en
fælles løsning på udfordringen med kister i
overstørrelse. Den primære udfordring er at få kisten
fra katafalken og indover graven. Miljøhuset har
også konstateret, at der ikke i øjeblikket findes
nogen god løsning på denne udfordring. Desuden er
den medsendte vogn formodentlig ikke egnet, da
den maksimalt kan håndtere 250 kg.



Håndtering af kister i overstørrelse (2022 - 18794)

Bilag:
Håndtering af kister i overstørrelse, Elektrisk
nedsænkningsapparat

19 - Aarhus Provstiudvalgskasse: Foreløbig budget
2023

Behandling af foreløbig budget for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasse 2023

Sager:
Budget 2023 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Foreløbigt budget (2022 - 18537)

Bilag:
PUK 2023, foreløbig budget, afl. 03.06.22, Budget,
formål, provstikontor 2023

Provstisekretæren gennemgik det foreløbige budget
for 2023.  
 
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042,
Budget 2023, bidrag budget afleveret d. 03-06-2022
15:52 godkendt.

20 - Til orientering: Projekt for omsætning af
stendige ved Holme Kirke sendt til udtalelse hos
konsulenterne

 

Sager:
Byggesag - Holme Kirkegård - Omsætning af stendige
(2022 - 15483)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, ansøgning stendige
holme kirkegård,
Tilbud_4980[71133]winther&Trollestendige

Taget til efterretning. 

21 - Til orientering: Godkendelse af opnormering af
Mia Dyreborg Knudsens stilling til 100 % pr. 1.
januar 2023

 

Sager:
Personale - Sognepræst - Mia Dyreborg Knudsen -
Tranbjerg Pastorat - Ansættelse (2019 - 23367)

Bilag:
Godkendelse af opnormering af Mia Dyreborg
Knudsens stilling til 100 % pr. 1. januar 2023

Taget til efterretning. 
 



22 - Evt.

 

Orientering fra Helga Kolby Kristiansen om
domprovstiets mulige genindtræden i det sociale
arbejde i 2023. Fordi domprovstiet er udtrådt, har
man ikke afsat midler på budgettet,
hvor domprovstiet muligvis vil henvende sig om at
kunne deltage "gratis" det første år. 
 
Orientering fra Hans Christian Feindor om Viby
Menighedsråds godkendelse af salg af Kirkestien 1.
Menighedsrådet arbejder videre med de juridiske
implikationer af sagen.

2022 - 13128 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 15-06-2022, 15:00



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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