
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 1. september 2022 - d. 01-09-2022 kl. 09:00 til 11:00

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 fra provstiudvalgsmøde
den 17. august 2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 17.
august 2022 (2022 - 20831)

Bilag:
Referat, lukket, Referat, offentligt

a. Godkendt og underskrevet 
b. Godkendt 

2 - Provstens orientering

a. Møde i Mårslet Præstebolig, den 19. august 2022 
b. Provstesyn på Astrup, Tulstrup og Hvilsted
Kirkegårde, den 15. september 2022

Sager:
Byggesag - Mårslet Præstebolig - Skimmelsanering
(2022 - 24216)

Bilag:
2022_08-19-Møde om skimmelsvamp i Mårslet

a. Præsteboligen er så voldsomt angrebet af
skimmel, at Teknologisk Institut fraråder, at
præstefamilien bebor huset, hvorfor de skal
genhuses i mindst et år. Der skal træffes beslutning
om fremtidig løsning for præsteboligen: renovering
af huset, opførelse af ny bolig på grunden eller køb
af andet hus i Mårslet. Menighedsrådet undersøger
de tre mulige løsninger, og hertil foreslår
provstiudvalget, at der også opstilles et
miljøregnskab.
b. Provsten, kirkegårdskonsulenten,
udviklingskonsulenten og provstisekretæren
foretager syn på Astrup, Hvilsted og Tulstrup
Kirkegårde den 15. september.

3 - Budgetudvalgsmøde den 22. august 2022

Evaluering af budgetudvalgsmøde i Århus den 22.
august 2022 

Sager:
Møde - Budgetudvalget i de fire Aarhus-provstier -

Jette Marie Bundgaard-Nielsen blev valgt som
budgetprovst fra 1. februar 2023.
 
Provstiudvalget fandt det inspirerende, hvordan
provstiudvalgsarbejdet og samarbejdet mellem
provsti og menighedsråd fungerer i Århus Vestre
Provsti. Provstiudvalget drøftede, om enkelte dele



den 22. august 2022 (2022 - 22353)

Bilag:
Protokol fra BU-møde 22-8.2022, 220822 Protokol
budgetudvalg, underskrevet, 3x-1 FREMVIST på
MØDET Indblik i PUs arbejde AAVP 220822, 3x-2
OMDELT mødebilag vedr indblik i Vestres PU-arbejde

konkret kan overføres til Århus Søndre Provsti,
f.eks. formen for budgetmøderne med de enkelte
menighedsråd, der afholdes hver anden år.

4 - Godkendelse af honorarsatser til valgte hverv i
menighedsrådene

Godkendelse af honorarsatser til valgte hverv i
menighedsrådene

Sager:
Takster - Honorarer for tillidshverv i
menighedsrådene - 2023 (2022 - 25128)

Bilag:
Honorarsatser til videreformidling, 230101
Honorarsatser i de fire Aarhusprovstier

Provstiudvalget godkendte de fælles honorarsatser,
der er gældende for alle fire Århus-provstier fra 1.
januar 2023.
 
Det understreges over for menighedsrådene, at
beløbene er en ramme, hvor de enkelte
menighedsråd kan beslutte deres konkrete
honorarer inden for. Så længe, at menighedsrådene
holder sig inden for den maksimale ramme, skal de
ikke godkendes yderligere af provstiudvalget,
som det ellers fremgår af beslutningen fra
budgetudvalget.
 
Såfremt menighedsrådene vælger at udnytte den
maksimale ramme for honorarerne, skal der tages
højde for budgetmæssig dækning i 2023 og fremad.

5 - Budget 2023: Budgetsamråd den 30. august 2022

Evaluering af budgetsamråd den 30. august 2022 

Provstiudvalget drøftede forskellige detaljer fra
budgetsamrådet den 30. august 2022, herunder
kriterierne for tildeling af fælles midler. 

6 - Budget 2023: Endelig godkendelse af
budgetrammer i Århus Søndre Provsti

Godkendelse af den endelige fordeling af den
økonomiske ramme på 69.122.000 kr. i 2023 i Århus
Søndre Provsti.

Sager:
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2022 - 23974)

Bilag:
Aktdokument, Til Esben Andersen med
ligningsoversigt 2023 for Århus Søndre Provsti, Til
kommunen med fordeling af ligning 2023 med
sognekoder

Den samlede økonomiske ramme for budget 2023,
der blev fremlagt på budgetsamrådet den 30. august
2022 blev godkendt med følgende bevillinger:
 
Kirkekasser:
 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
Driftsramme: 2.762.448 kr.
 
Beder Kirkekasse
Driftsramme: 2.874.266 kr.
Anlægsramme:
- Beder Sognegård, udenomsarealer, p-plads samt
tilkørselsvej: 580.750 kr.
 
Fredens Kirkekasse
Driftsramme: 4.601.910 kr.
Anlægsramme, i alt: 822.591 kr.
- Fredens Kirkegård, omsætning af diger: 365.841 kr. 
- Fredens Sognegård, indgangsdør 65.375 kr.
- Fredenskirken, lydanlæg: 337.500 kr.



- Fredenskirken, lyddør: 53.875 kr.
 
Holme Kirkekasse
Driftsramme: 4.935.667 kr.
Anlægsramme:
Holme Præstebolig, istandsættelse: 319.078 kr.
 
Kolt Kirkekasse
Driftsramme: 3.236.006 kr.
Anlægsramme:
- Kolt Kirkegård, maskine: 119.000 kr. 
 
Malling Kirkekasse
Driftsramme: 3.012.131 kr.
Anlægsramme, i alt: 653.538 kr. 
- Malling og Beder Kirkegårde, maskine: 403.538 kr.
- Malling Sognegård, "Stuehuset", facaderenovering:
250.000 kr.
 
Mårslet Kirkekasse
Driftsramme: 3.295.140 kr.
Lokalfinansieret præst: 250.000 kr.
Anlægsramme:
- Mårslet Kirkegård, istandsættelse af kirkedige,
etape 2: 575.000 kr.
 
Ormslev Kirkekasse
Driftsramme: 2.973.963 kr.
Lokalfinansieret præst: 530.000 kr.
 
Ravnsbjerg Kirkekasse
Driftsramme: 3.600.462 kr.
Personregistrering Syd: 1.303.000 kr.
 
Skåde Kirkekasse
Driftsramme: 5.018.398 kr.
Lokalfinansieret præst: 125.000 kr.
Anlægsramme:
- Skåde Sognegård, udvidelse og præstekontorer:
2.500.000 kr.
 
Tiset Kirkekasse
Driftsramme: 1.785.985 kr.
Anlægsramme, i alt: 546.080 kr.
- Tiset Sognehus, nye møbler: 240.000 kr.
- Tillægsbevilling: Tiset Kirke, p-plads: 288.080 kr.
 
Tranbjerg Kirkekasse
Driftsramme: 3.979.798 kr.
Lokalfinansieret præst: 523.000 kr.
 
Viby Kirkekasse
Driftsramme: 5.106.312 kr.



 
Rest til tillægsbevillinger: 1.088.477 kr.
 
Provstiudvalgskassen:
Provstikontorets drift: 975.000 kr.
Sekretariatsbistand til Århus-provstiernes takst- og
honorarudvalg: 50.000 kr. 
Brandsoft-abonnementer: 375.000 kr.
Stiftsbidrag: 279.000 kr.
 
Fælles provstisamarbejde:
Regnskabskontoret: 1.800.000 kr.
Udviklingspulje til dåbstiltag, aktiviteter, kirkegårde
og grøn omstilling: 4.700.000 kr.
Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster:
200.000 kr.
 
Fælles samarbejde med Århus-provstierne:
Skole-Kirke-Samarbejdet: 418.000 kr.
Kommunikation og kampagner: 400.000 kr.
Personalekonsulent: 325.000 kr.
Undervisning af konfirmander med særlige behov:
250.000 kr.
Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde: 250.000 kr.
 
Budgetreserven (5% midlerne): 2.000.000 kr.

7 - Mødeplan 2023

Fastlæggelse af provstiudvalget mødeplan for 2023 

Sager:
Møde - Aarhus Søndre Provstiudvalg - Mødeplan
2023 (2022 - 25675)

Bilag:
Provstiudvalgsmøder 2023

Den 2. maj indføjes som dato for et evt. indledende
budgetsamråd, så provstiudvalget vedtog følgende
mødeplan for 2023:
 
Onsdag den 1. februar, kl. 09.00-12.00: 1.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 7. marts, kl. 09.00-12.00: 2.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 15. marts, kl. 15-19.30: Individuelle
økonomimøder med menighedsråd
Torsdag den 16. marts, kl. 15-19.30: Individuelle
økonomimøder med menighedsråd
Tirsdag den 21. marts, kl. 15-19.30: Individuelle
økonomimøder med menighedsråd
Onsdag den 12. april, kl. 09.00-13.00: 3.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 2. maj, kl. 19.00-22.00: Evt. indledende
budgetsamråd - afgøres senere
Onsdag den 21. juni, kl. 15.00-18.00: 4.
provstiudvalgsmøde
Tirsdag den 22. august, kl. 09.00-13.00: 5.
provstiudvalgsmøde
Onsdag den 6. september, kl. 19.00-22.00:
Afsluttende budgetsamråd
Tirsdag den 12. september, kl. 09.00-12.00: 6.
provstiudvalgsmøde



Tirsdag den 31. oktober, kl. 09.00-12.00: 7.
provstiudvalgsmøde
Torsdag den 9. november, kl. 17: Formands-, præste-
og kontaktpersonsmøde
Tirsdag den 12. december, kl. 15.00-18.00: 8.
provstiudvalgsmøde

8 - Kolt Præstegård: ansøgning om ekstrabevilling
fra 5%-midlerne til Kolt Præstegård

Ansøgning om 74.500 kr. fra 5%-midlerne til dækning
af merudgifter i forbindelse med istandsættelse af
Kolt Præstegård
 
Dermed bliver den samlede budgetoverskridelse på
42.644,96 kr., idet der den 9. august 2022 er udbetalt
328.907,46 kr. af den bevilgede ramme på
360.762,50 kr.

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

Bilag:
20220823154756962, Regnskab

Godkendt af 5%-midlerne.
 
Bevillingen på 74.500 kr. modregnes 1.081,25 kr.,
som menighedsrådet har modtaget i erstatning.
Beløbet dækker faktura til malerfirma for udbedring
af skader forvoldt af First Mover Group i forbindelse
med flytning fra Kolt Præstegård. Der udbetales
således 73.418,75 kr.

9 - Kolt Kirke: Ansøgning om tillægsbevillinger ifbm.
nyt kirketag

Ansøgning om tillægsbevilling på 1.211.940 kr. som
af ekstraudgifter i forbindelse med udskiftning af
kirkens tag

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

Bilag:
ansøgning om ekstra bevilling til kirketag, 20220823
Kolt kirke - overslag - merarbejder

Provstiudvalget kunne på mødet ikke
færdigbehandle sagen, da det ikke har modtaget
tilstrækkelig redegørelse for årsagerne til
budgetoverskridelsen på 1.211.940 kr., ligesom det
ikke fremgår af menighedsrådsreferatet, om
overskridelsen er godkendt i menighedsrådet. 
Ligeledes fremgår det ikke, om menighedsrådets
rådgiver fra Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen har
ført forhandlinger om merudgiften i forhold til
aftalerne i de enkelte entrepriser.
 
Af tilsendte oversigt over merudgifter ser det ud,
som om der allerede er udført arbejde for ca.
650.000 kr., primært tømrerarbejde. Det er uklart for
provstiudvalget, om disse afholdte udgifter er en del
af den underskrevne tømrerentreprise på 771.398,75
kr. eller det godkendte budget på 2.750.313 kr.,
udarbejdet af Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen,
dermed overskrides. Hvis det sidstnævnte er
tilfældet, er der udført merarbejde, inden det er
godkendt af menighedsrådet og uden økonomisk
dækning, da provstiudvalget ikke har bevilget ekstra
midler.
 



Provstiudvalget har på budget 2020 bevilget en
anlægsramme på 2.500.000 kr., og provstiudvalget
godkendte den 13. april 2021 yderligere en
tillægsbevilling på 250.313 kr. til dækning af det
godkendte budget. Tillægsbevillingen blev taget
fra ubrugte anlægsmidler til indvendig kalkning af
Kolt Kirke, der blev bevilget i hhv. 2018 og 2019. Da
der henstår ca. 1.150.000 kr. fra denne bevilling, kan
provstiudvalget fortsat understøtte menighedsrådet
med dækning af merudgifterne.
 
Men en bevilling af disse midler forudsætter, at
provstiudvalget får tilsendt en tilfredsstillende,
skriftlig redegørelse for budgetoverskridelserne,
ligesom vi af hensyn til revisionen skal udbede os en
specifikation, hvor merudgifterne er opstillet i
forhold til det oprindelige budget.

10 - Beder Kirkegård: Behandling af ændringer i afd.
NY

Godkendelse af plan for omlægning af gravsteder i
afdeling NY på Beder Kirkegård
 
Menighedsrådet har behandlet sagen på møde den
17. august 2022

Sager:
Byggesag - Beder Kirkegård - Omlægning (2019 -
27523)
Byggesag - Beder Kirkegård - Omlægning (2019 -
27523)
Byggesag - Beder Kirkegård - Omlægning (2019 -
27523)

Bilag:
Skitser, afsnit i afd. NY, Noter vedr. omlægn. afsnit i
afd. NY., 2022-08-17_Beslutningsprotokol-sign,
Beder Kirkegård, Aktdokument

Ansøgningen om ændringer på Beder Kirkegård er
godkendt, således at der kan anlægges nye
urnegravsteder i overensstemmelse med det
tilsendte notat og kirkegårdskonsulentens udtalelse.

11 - Skåde Kirkegård: Nye urnegravsteder i afd. D

Ansøgning om etablering af 10 urnegravsteder i
afdeling D grundet mangel 

Sager:
Byggesag - Skåde Kirkegård - Omlægning (2020 -
16667)
Byggesag - Skåde Kirkegård - Omlægning (2020 -
16667)

Bilag:

Ansøgningen om ændringer på Skåde Kirkegård er
godkendt på grund af et akut behov, således at der
her og nu kan anlægges de skitserede 10 nye
urnegravsteder i afdeling D på trods af
kirkegårdskonsulentens betænkeligheder.
 
Denne godkendelse af løsningen på det akutte
behov forudsætter dog, at anbefalingerne i den
resterende del af kirkegårdskonsulentens udtalelse
udføres hurtigst muligt, således at menighedsrådet
ikke igen om et halvt år står med et akut behov:
 



Ansøgning - urnegravsteder afdeling D Skåde,
Ansøgning PU, Frederikskirkens Kirkegård

1. Der skal laves en samlet behovsanalyse for
kirkegården, hvor der skelnes mellem de
servitutbelagte urnegravsteder i skov- og
parkafdelingen og traditionelle urnegravsteder.
 
2. Behovsanalysen skal danne baggrund
for udformningen af en plan for afdeling G, som
kirkegårdskonsulenten anbefaler inddraget
til individuelle, traditionelle urnegravsteder hurtigst
muligt. Planen skal omfatte kirkegårdskonsulentens
anbefalinger for både den vestlige og østlige del af
afdelingen. I den vestligste del er der en del ledige
gravsteder, der kan omlægges til urnegravsteder,
som kan tages i brug i efteråret 2022, ligesom der
kan etableres nye urnegravsteder, hvis det er muligt
at nedlægge stien på den vestlige side af
bøgehækken. Planen skal ligeledes tage stilling
til, om den østligste dobbeltgravrode i afd. G ud mod
det eksisterende græsareal kan lukkes for ny
ibrugtagning. Det anbefales, at der hurtigst muligt
tages kontakt til kirkegårdskonsulenten for
udarbejdelse af endelig plan, inden den sendes til
godkendelse i provstiudvalget.
 
3. Herefter kan det på længere sigt overvejes at
inddrage den østligste del af græsarealet længst mod
syd for kirken til et område med østvendte,
individuelle urnegravsteder, jf. Anne-Marie Møllers
udtalelse. Provstiudvalget anbefaler et møde på
stedet for at udpege den nærmere placering af det
nye urnegravstedsområde.

12 - Skåde Graverbygning: Ansøgning om midler fra
den grønne pulje til solceller

Ansøgning om 410.000 kr. fra den fælles
udviklingspulje til grønne tiltag til integrerede
solceller på graverbygningen.
 
Etableringen medfører en årlig driftsbesparelse på
38.000 kr.

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

Bilag:
indstilling til Stiftet om udvidelse ag graverbygning,
Indstilling til Aarhus Stift om tilbygning

Ansøgningen på 410.000 kr. godkendes af den fælles
udviklingspulje til grøn omstilling.
 
Der er den 31. august fremsendt yderligere
ansøgning om tillægsbevilling af anlægsmidlerne i
2023 på 200.000 kr. Det beløb godkendes.
 
Midlerne udbetales mod dokumentation for
udgifterne.
 
Menighedsrådet har i sin ansøgning fra juni 2022
medsendt en beregnet årlig besparelse på 38.000
kr. ved at opsætte solceller. Provstiudvalget antager,
at det første års besparelse er medtaget i tilsendte
ansøgning fra 31. august 2022, idet differencen
mellem udgifter og den ønskede tillægsbevilling
udgør 39.000 kr. Det sparede beløb på 38.000 kr.
trækkes ud af kirkekassens driftsligning fra budget
2024.
 
Provstiudvalget imødeser en totalentreprisekontrakt,



når denne foreligger.
 
Jette Marie Bundgaard-Nielsen deltog ikke i
beslutningen.

13 - Tranbjerg Sognegård: Ansøgning om
tillægsbevilling til udvendig istandsættelse

Ansøgning om tillægsbevilling på 145.000 kr. fra
anlægsmidlerne i 2022 til fordyrelse af projekt.

Sager:
Byggesag - Tranbjerg Sognegård - Udvendig
istandsættelse og nyt gulv (2022 - 25671)

Bilag:
Ansøgning om tillægsbevilling, Ansøgning om
tillægsbevilling, Tilbud fra Eigil Rasmussen as,
Forskeloverslag og tilbud sognegårdsrenovering.,
Mail fra Klaus

Efter indhentede tilbud på arbejdet, mangler
menighedsrådet 145.000 kr. til finansiering af den
udvendige renovering, der primært drejer sig
om udskiftning af vinduer.
 
Provstiudvalget godkendte en tillægsbevilling på
145.000 kr. budget 2022 til finansiering af den
udvendige renovering, mens menighedsrådet selv
finansierer gulv indvendigt af egne, frie midler.
 
Lars Vestergaard Jacobsen deltog ikke
i beslutningen. 

14 - Til orientering: Udbetaling af midler fra
udviklingspuljen til Fredens Kirkegård

Der udbetalt 17.033,01 kr. fra udviklingspuljen til
kirkegårde ifbm. udarbejdelse af plan for område K
og L på Fredens Kirkegård
 
(Planen fremsendes til behandling på
provstiudvalgsmøde i oktober) 

Sager:
Byggesag - Fredens Kirkegård - Omlægning (2020 -
16668)

Bilag:
Ansøgning, Kirkegård, 22-565 Fredens Kirkegård
lønopgørelse

Taget til efterretning 

15 - Til orientering: Udbetaling af midler fra den
grønne til øget biodiversitet på Tiset Kirkegård

Der er udbetalt 24.849 kr. fra udviklingspuljen til
grøn omstilling til skabelse af større biodiversitet på
Tiset Kirkegård

Sager:
Byggesag - Tiset Kirkegård - Omlægning (2020 -
10346)

Bilag:

Taget til efterretning



ansøgning grøn pulje, Oversigt over udgifter vedr.
biodiversitet

16 - Til orientering: Udbetaling af midler fra den
grønne pulje til opsætning af ladestander ved
Tranbjerg Sognegård

Der er udbetalt 19.562,50 kr. fra provstiets
udviklingspulje til grøn omstilling i forbindelse med
opsætning af ladestander ved Tranbjerg Sognegård 

Sager:
Grøn Omstilling - Tranbjerg Menighedsråd -
Ansøgning om midler til ladestandere (2022 - 25005)

Bilag:
Regning, DinEl

Taget til efterretning

17 - Evt.

 

Lars Thruesen orienterede om personalesituation i
Holme Sogn.
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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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