
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 26. oktober 2022 - d. 26-10-2022 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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 1. september 2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 1.
september 2022 (2022 - 20832)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt

2 - Provstens orientering

a. Provstesyn på Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkegårde
15. september 
b. Konsulentrunde, Astrup Kirke, 25. oktober 2022
c. Præstestilling i Beder og Malling opslået 4-24.
oktober 2022
d. Skole-Kirke-Samarbejde, 25 års jubilæum, 3.
november 2022
e. Konference, Kirkefondet, 12. november 2022

Sager:
Samarbejder - Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus -
2022 (2022 - 7252)
Provstesyn - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne - 2022
(2021 - 35432)

Bilag:
Notat, Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkegårde, 15.09.22,
invitation

a. Provstesyn afholdt efter erhvervelse af digitalt
kirkegårdskort med en grundig gennemgang af de
enkelte kirkegårde. Anne-Marie Møller indsender
notater og planer for omlægning af de tre
kirkegårde, som skal planlægges i etaper.
b. Konsulentrunde afholdt i Astrup Kirke for at drøfte
mulighederne for at få lys ind gennem glasmosaik i
tårnet, hvilket kræver et nyt orgel. Som alternativ til
en millioninvestering i nyt, drøftede man
muligheden for at flytte mosaikken til et andet
vindue og skabe lys på andre måder i kirkerummet.
Stiftet udsender notat fra mødet.
c. Der er indkommet 6 ansøgninger med
velkvalificerede ansøgere til stillingen, og der
afholdes orienterings- og indstillingsmøder hhv. den
3. november og den 10. november.
d. Skole-Kirke-Samarbejdet har været velfungerende
samarbejde med skolerne og den kommunale
administration gennem 25 år. Provsten deltager som
medlem af bestyrelsen.
e. Kirkefondet afholder konference den 12.
november om fremtidige muligheder for kirkens



tilstedeværelse i forskellige sammenhænge.

3 - Budgetudvalget i Århus: Opgave om
provstiudvalgets udfordringer

Jævnfør budgetudvalgets beslutning den 22. august
2022 skal hvert provstiudvalg senest den 5. januar
2023 levere:
a. en oversigt over egne udviklingsudfordringer
b. hvad det lokale PU til nu har gjort og fremover kan
gøre samt
c. hvor man rammer begrænsninger, således at der
her ønskes en fælles stillingtagen (= i
Budgetudvalget)

Sager:
Møde - Budgetudvalget i de fire Aarhus-provstier -
den 22. august 2022 (2022 - 22353)
Møde - Budgetudvalget i de 4 Århus-Provstier - 19.
januar 2023 (2022 - 29816)

Bilag:
Udviklingsområder, Århus Søndre, Opgave for hvert
PU inden 5 januar 2023

a. Århus Søndre Provsti har ikke de samme
udviklingsudfordringer som følge af nybyggeri og
byudvikling, idet der ikke udbygges i samme grad i
Århus Søndre Provsti som i f.eks. Århus Domprovsti
og Århus Nordre Provsti. Udvikling reduceres nemt til
mursten og bygninger, men det er også en
fælles udfordring at tage fat i folkekirkens
kerneopgave i lyset af faldende dåbstal og mindre
medlemsprocent. Budgetudvalget bør
derfor overveje om aftalen med Århus Kommune
kan ændres, så skattemellemregningen ikke
blot anvendes til byggeprojekter i forbindelse med
befolkningstilgangen, men også kan bruges til
projekter for indhold. En måde at skabe indhold på
er at lave profilkirker med forskellige aktiviteter, der
henvender sig til forskellige segmenter. En
udfordring er også den stigende alder for
kirkegængere til højmesser, mens de unge
mennesker kommer til babysalmesang,
spaghettigudstjenester o.l., men der mangler et
bindeled, så de yngre bliver i kirken, når de ikke
længere har mindre børn. Ligeledes er den grønne
udvikling en fælles udfordring for alle provstier.
 
Provstiudvalget indstiller derfor følgende
udfordringer til fælles drøftelse i budgetudvalget:
1. Grøn udvikling og klima
2. Projektansættelse til at arbejde med faldende
dåbstal, men den skal være praksis-rettet. Gerne
med andre professioner, f.eks. antropologer, så vi
ikke bare kigger på os selv, men får øjne på udefra.
3. Udvikling af profilkirker
 
b. Provstiudvalgets oversigt er meget dækkende for,
hvad der er sket i Århus Søndre Provsti - og fælles i
de fire Århus-provstier. I Århus Søndre Provsti er
mange af punkterne i oversigten i dag faste
driftsområder, fordi de har været i gang et stykke tid.
Det kræver derfor også en del midler, som ikke kan
afses til det fælles i Århus.

4 - Mårslet Præstebolig: Fremtidige muligheder

a. Drøftelse af fire fremtidsmuligheder for Mårslet
Præstebolig
b. Ansøgning om 305.000 kr. til afrensning af indbo
og rapport fra Teknologisk Institut

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

a. Provst og formand har afholdt møde med
repræsentanter fra menighedsrådet den 10. oktober
2022. Her blev de fire muligheder drøftet, og man
var enige om, at de to muligheder for hhv. at
renovere det eksisterende hus og købe en grund og
bygge på den er urealistiske. Det er muligt at opføre
et nyt hus på en anden placering på den nuværende
grund, men der er dog også flere udfordringer med
denne løsning, bl.a. etablering af ny adgangsvej.
 



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

Bilag:
Præstebolig i Mårslet - Status fra
Menighedsrådsmødet den 12.10.2022, Mårslet Kirke,
5% skimmelsvamp, Mårslet præstebolig Forslag 4
skønnet budget_2022-09-29, Mårslet præstebolig
Forslag 3_skønnet budget_2022-09-27, Mårslet
præstebolig Forslag 2_skønnet budget_2022-09-27,
Mårslet præstebolig Forslag 1_skønnet
budget_2022-09-27 (003), 2022-09-29_Mårslet
præstebolig_fremtidige muligheder

Derfor er scenariet i forslag 3 om at købe hus det
meste oplagte og billigste. Denne
mulighed har menighedsrådet på sit møde den 12.
oktober 2022 også valgt at arbejde videre. Når et
brugbart hus er fundet, kontaktes provstiet, så
præstegårdskonsulenten kan udtale sig om husets
egnethed som embedsbolig. Hvis dette ikke kan lade
sig gøre, så kan det blive nødvendigt at arbejde
videre med at bygge på den eksisterende grund.
 
Provstiudvalget er indstillet på at godkende
finansiering som lån i egne anlægsmidler eller som
lån i stiftsmidlerne med kort tilbagebetalingstid.
 
b. Ansøgning om 305.000 kr. til afrensning af indbo
og rapport fra Teknologisk Institut godkendes af 5%-
midler, da menighedsrådets egne midler er
disponeret til andre formål.

5 - Malling Kirke: Projekt for indvendig
istandsættelse

Behandling af projekt for istandsættelse af Malling
Kirke. Menighedsrådet ønsker at få stiftets
godkendelse af det foreløbige projekt, så man kan
indhente tilbud og på den baggrund prioritere de
enkelte arbejder.
 
Skønnet budget: 4.880.625 kr.
Anlægsramme: 3.822.500 kr.
 
Videresendes til godkendelse i Århus Stift 

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Malling kirke -
Malling Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
25330)
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Malling kirke -
Malling Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
25330)

Bilag:
Ansøgningsbrev kirkeistandsættelse, 2022-06-
28_Malling kirke - indv. istandsættelse_skønnet
budget

Malling Menighedsråd har indsendt et projekt med
et prisoverslag, der er ca. 1.000.000 kr. dyrere
end den oprindelige anlægsramme. Der er medsendt
anmodning om indsendelse af projektet til stiftets
godkendelse, så menighedsrådet på den baggrund
kan sende det i licitation og herefter foretage
en prioritering af arbejderne.
 
Provstiudvalget indsender projektet til Århus
Stift med anbefaling, men fastholder anlægsrammen
på 3.822.500 kr., velvidende at der kan ske
prismæssige ændringer efter licitation.

6 - Kolt Kirke: Fordyrelse af projekt for udskiftning
af tag

Redegørelse fra VMB Arkitekter for merudgifter til
tagrenovering på Kolt Kirke.
 

Kolt Menighedsråd har igangsat arbejdet uden
økonomisk dækning. Ligeledes ses det ikke, at
menighedsrådet har behandlet det på et
menighedsrådsmøde. Men provstiudvalget tager det
til efterretning og bevilger midler til at dække
fordyrelsen pga. mange uforudsete forhold.



Af den samlede bevilling på 2.750.313 kr. er der
udbetalt 1.566.819 kr. og der resterer 1.183.494 kr.
 
Der er indsendt skadesanmeldelse til
forsikringsenheden

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

Bilag:
20220823 Kolt kirke - overslag - merarbejder,
ansøgning om ekstra bevilling til kirketag, Til Kolt MR
vedr. merudgifter i forbindelse med udskiftning af
tag på Kolt Kirke, Redegørelse Provsti 20220922 Kolt
Kirke, redegørelse fra VMB Arkitekter for
merudgifter til Tagrenovering på Kolt Kirke.

Midlerne tages fra oprindelig bevilling til indvendig
kalkning, hvor der henstår 1.153.000 kr., der hermed
er opbrugt, idet arkitekten anslår, at fordyrelsen vil
ligge på ca. 1.000.000-1.125.000 kr.
 
Provstiudvalget imødeser byggeregnskab for
projektet.

7 - Kolt Kirkegård: Ansøgning om midler til
renovering af støttemur på kirkegården

Ansøgning om 47.772,50 kr. fra udviklingspuljen til
renovering af støttemur på Kolt Kirkegård.
 
Muren, der løber langs øst-siden af nord-
adgangen, er nævnt i Anne-Marie Møllers notat om
udvikling på kirkegården, men indgik ikke i
ansøgningen om midler til omlægning af afd. E-Syd.
Af denne bevilling på 212.772 kr. er der udbetalt
163.875 kr., og det resterende beløb anvendes til
græs og træer. 
 
Dette er derfor ikke en overskridelse i forbindelse
med omlægning af en anden del af kirkegården. Det
er reelt en ny ansøgning, og arbejdet har været sat i
gang uden dækning for udgifterne. 

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

Bilag:
Ansøgning fra Kolt vedr. kirkegården, Ansøgning til
Provstiet - Kirkegården(1)

Den omsatte mur løber langs øst-siden af nord-
adgangen og er nævnt i Anne-Marie Møllers notat af
12. april 2022 om udvikling på kirkegården, hvor hun
skriver, at der er planer om at ændre den. Dette
arbejde indgår dog ikke i hverken ansøgning om eller
bevilling af 212.772 kr., der udelukkende angik
tilbuddet fra Winther & Trolle vedr. omlægning af
afd. E-Syd. Af denne bevilling er der udbetalt 163.875
kr., og det resterende beløb anvendes til græs og
træer.
 
Dette er derfor ikke en overskridelse i forbindelse
med omlægning af en anden del af kirkegården. Det
er reelt en ny ansøgning, og arbejdet har været sat i
gang uden dækning for udgifterne. 
 
Provstiudvalget anser ikke omsætning af en mur som
udvikling, men som anlæg. Derfor kan ansøgningen
på 47.772,50 kr. kun godkendes som bevilling fra de
resterende midler i provstiets anlægspulje, der ellers
er tilbageholdt til tillægsbevillinger til allerede
godkendte projekter, der grundet stigende
håndværkerudgifter bliver dyrere.
 
Provstiudvalget vælger altså at dække denne
uansvarlige brug af fælles midler, men skal samtidig
understrege, at der fremover ikke bliver



bevilget flere midler til projekter, der igangsættes
uden forudgående ansøgning og bevilling. Denne
fremgangsmåde ligner den ansvarlige praksis, der
normalt kendetegner Kolt Menighedsråd.

8 - Viby Kirkegård: Strategiplan for kirkegårdens
udvikling og omlægning

Behandling af strategiplan for Viby Kirkegård.
 
a. Fase 1: Omlægning af afdeling A 
b. Prioritering af øvrige faser

Sager:
Byggesag - Viby Kirkegård - Omlægning (2019 -
22646)
Byggesag - Viby Kirkegård - Omlægning (2019 -
22646)

Bilag:
Møde om udviklingsplan for Viby Kirkegård d. 24.
maj 2022, VibyStrategiplan Forel3.maj22,
AnsøgStrategipludkast

Strategiplanen for omlægning af Viby Kirkegård er
godkendt.
 
a. Omlægning af afdeling A nærmest kirken er
førsteprioritet, og menighedsrådet arbejder videre
med at lave udbudsmateriale til udførelse af planen.
Menighedsrådet skal i dette tage stilling til, hvor
meget af arbejdet kirkegårdens personale selv kan
udføre. Den 15. juni 2021 er der bevilget 62.000 kr.
til udarbejdelse af strategiplanen samt 100.000 kr. til
omlægning af afdeling A.
 
Der er indgået aftale mellem Viby Menighedsråd
og provstiudvalget om, at der ikke skæres i ligningen,
selv om provstiets analyse viser, at kirkegården er
600.000 kr. dyrere end sammenlignelige kirkegårde.
På denne måde æder udgifterne
på kirkegården overskuddet i de øvrige dele af
budgettet. Provstiudvalget har accepteret, at
kirkegården er ca. 200.000 kr. dyrere end forventet
at drive, mod at kirkegårdens drift skal bidrage til at
finansiere udviklingen af kirkegården. Aftalen er
senest blevet bekræftet på møde den 24. maj 2022,
hvor menighedsrådet - udover de allerede
opsparede 100.000 kr. - gav tilsagn om, at man også
på budget 2022 havde afsat 100.000 kr. og ville
afsætte 150.000 kr. på budget 2023. De følgende år
fortsættes der med 200.000 kr. årligt.
 
Således vil der fra 2023 være 350.000 kr. til
omlægning af Viby kirkegård, inkl. omlægning af
stier. Provstiudvalget accepterer således, at
menighedsrådet kan overføre de resterende 200.000
kr. til aktiviteter i sognet. Det blev ligeledes aftalt på
mødet den 24. maj 2022, at der gøres status ved
udgangen af 2023. Viser det sig på regnskab 2023, at
menighedsrådet stadig ikke har fået hensat midlerne
til omlægning af kirkegården, er provstiudvalget som
økonomisk tilsynsmyndighed nødt til at trække
midlerne tilbage til udviklingspuljen, hvorfra Viby
Sogn kan søge om udviklingsmidler.

9 - Viby Kirkegård: Ansøgning om midler fra
udviklingspuljen til nye stier

Ansøgning om 232.091 kr. af udviklingspuljen til nye
stier på det østlige del af Viby Kirkegård.
 

Omlægningen af stierne på den østlige del af Viby
Kirkegård godkendes. Der afsættes 232.091 kr. af
udviklingspuljen til projektet, idet anlægsmidler og
kirkekassens opsparede midler finansierer det
resterende beløb op til projektets budgetramme på
481.250 kr.



Samlet pris: 481.250 kr.
 
Egen finansiering:
Frie midler:  104.159 kr.
Anlægsramme: 145.000 kr.
I alt: 249.159 kr.

Sager:
Byggesag - Viby Kirkegård - Renovering af asfaltstier
(2022 - 30909)

Bilag:
BUUS,Viby Kirkegård_Rev.b_10.10.22 - Entreprise,
NYGAARD2, Tilbudsbrev, ANSØGNING OM MIDLER
FRA GRØNPULJE - BORTSKAFFELSE AF ASFALT

 
Dermed er menighedsrådets opsparede midler på ca.
100.000 kr. til kirkegårdsudvikling anvendt og kan
således ikke indgå i omlægningen af kirkegårdens
afdeling A.
 
Hans Christian Feindor-Christensen deltog ikke i
beslutningen. 

10 - Fredens Kirkegård: Omsætning af udvendig dige

Ansøgning om omsætning af udvendig dige mod
nord ved parkeringsplads.
 
Tilbud:
Bevilget anlægsramme i 2023: 365.841 kr.
 
Skal videresendes til godkendelse i Århus Stift

Sager:
Byggesag - Fredens Kirkegård - Omsætning af diger
(2022 - 31468)

Bilag:
Ansøgning om ydre dige, IMG_1499, IMG_1500,
IMG_1501, 2022-10-03_15h03_47

Projekt for det indvendige dige øst for kirken
godkendes, og arbejdet kan igangsættes.
 
Projekt for udvendigt dige indsendes til Århus Stift til
godkendelse. Stiftet skal godkende alle ændringer af
kirkegårdens indhegning, uanset hvilken form
afgrænsningen har (f.eks. dige, mur eller hæk).
 
Provstiudvalget har bevilget en samlet anlægsramme
for begge arbejder på 365.841 kr. på budget 2023. 

11 - Fredens Kirkegård: Udviklingsplan

Ansøgning om godkendelse af udvikling på Fredens
Kirkegård:
a. Lukning af gravsteder, så antallet af aktive
gravsteder tager udgangspunkt i Provstiskyens
behovsanalyser for kirkegården. Se vedhæftede bilag
1.
b. Der ansøges om 158.834 kr inkl. moms i
udviklingspuljen til forskønnelse af kirkegårdens
gravrum i form af blomstrende træer, stauder og
opholdsbænke til at tage et hvil og nyde de smukke
omgivelser.
c. Godkendelse af plan for ny afdeling J og ansøgning
om 200.000 kr inkl moms i udviklingspuljen

Sager:

a. Udviklingsplan med lukning af 415 gravsteder på
kirkegården godkendes. Hertil kommer et stort antal
nedlagte gravsteder i afd. J, K og L, hvor der har
været lukket for nysalg siden 1990'erne.
Godkendelsen forudsætter dog, at nedlæggelsen af
gravsteder følger den løbende udvikling i
behovsanalysen, hvorfor det præcise antal og
fordeling af gravstedstyper kan ændre sig over en
årrække. Oversigt over den nærmere placering af de
lukkede gravsteder sendes til kirkegårdskonsulenten.
b. Der godkendes 158.834 kr. til udviklingen og
forskønnelsen af afdelingerne A, B, F, G, K og
L. Kirkegårdens personale udfører selv arbejdet,
hvorfor udgiften udelukkende dækker indkøb af
bænke, stauder, buske og træer, der er nøje udvalgt
efter kriterier, så de både er driftsvenlige og bidrager
til kirkegårdens biodiversitet. Dog bedes



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

Bilag:
Fredens afd.J, K og Laugust22, Ansøgning Fredens
lukning af gravsteder samt to ansøgninger til
udviklingspuljen, Ansøgning Fredens oktober 2022,
Ansøgning Fredens oktober 2022 - Bilag 1 kort over
lukkede gravsteder og nye træer

menighedsrådet overveje type og antal af bænke i
forhold til prisen.
c. Skitseplanen for afdeling J, der er udarbejdet af
kirkegårdskonsulenten, forhåndsgodkendelse.
Der reserveres umiddelbart 200.000 kr. i
udviklingspuljen, og bevillingen fastlægges endeligt,
når provstiudvalget modtager tilbud på arbejdet.

12 - Skåde Kirkegård: Ansøgning om ekstra midler
til udgifter til stål i afdeling E og Urnefælles

Ansøgning om 27.680 kr. inkl moms fra udviklingspuljen
til stål i afdeling E og Urnefælles

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

Bilag:
Faktura-1708 Staalhaven, VS Ansøgning Skåde Sogn -
udgifter til stål i afdeling E og Urnefælles

Ansøgningen om 27.680 kr., inkl. moms, godkendes
af udviklingspuljen.
 
Provstiudvalget har den 9. september 2020 godkendt
planen for omlægning af afd. E og Urnefælles, og
arbejdet er delvist udført. I denne plan indgik også
stålkanterne, som dog ikke var indregnet i den første
bevilling på 56.464 kr. til omlægning af afdeling E og
Urnefælles. Stålkanters manglende bæredygtighed
opvejes af de driftsmæssige fordele, idet de er
vedligeholdelsesvenlige for personalet.

13 - Skåde Kirkegård: Omlægning af afdeling G

a. Ansøgning om godkendelse af ny urneafdeling
vest for afdeling G ved Frederikskirken
b. Ansøgning om 107.275 kr inkl moms. fra
udviklingspuljen til udførelse af arbejdet

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

Bilag:
Tilbud_5291 Winther og Trolle, Ny urneafdeling
Skåde - Færdig plan, Ansøgning Skåde - ny
urneafdeling

a. Skitseplanen for ny urneafdeling vest for afdeling
G blev godkendt. Planen er udført af
kirkegårdskonsulenten, mens kirkegårdsleder,
Pernille Gad, har tilføjet mindre driftsmæssige
rettelser.
b. Der blev godkendt en bevilling på 107.275 kr., inkl.
moms, til udførelse af arbejdet. Kirkegårdslederen
har indhentet tilbud.

14 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: endelig
budget 2023

Behandling af endelig budget 2023 for Århus Søndre
Provstiudvalgskasse
 
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042,
budget 2023, endelig budget afleveret d. 30-09-2022

Provstisekretæren redegjorde for disponeringerne i
det afleverede budget.
 
Endeligt budget 2023 for Århus Søndre
Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042, afleveret d. 30-09-
2022 13:29, godkendt.



13:29

Sager:
Budget 2023 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse -
Endeligt budget (2022 - 29801)

Bilag:
PUK 2023, endelig budget, afl. 30.09.22, Budget,
formål, 2023

15 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: 3.
kvartalsrapport 2022

Behandling af 3. kvartalsrapport 2022 
 
Lars Jacobsen udfører kontrol af bogføring og bilag
den 24. oktober 2022

Sager:
Regnskab 2022 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse
(2022 - 23963)

Bilag:
3. kvartalsrapport 2022

Provstisekretæren fremlagde kvartalsrapporten, der
blev godkendt og underskrevet.
 
Lars Jacobsen har udført intern kontrol af bilag og
bogføring den 24. oktober 2022 uden bemærkninger.

16 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse:
Revisionsprotokollat for regnskab 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Århus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2021.
 
Bemærk, at der under dette punkt ligger en oversigt
over provstirevisionens bemærkninger til alle
reviderede kirkekasser. Revisionsprotokollaterne
behandles samlet, men har hvert sit punkt på
dagsordenen af hensyn til den efterfølgende
journalisering og sagsbehandling.

Sager:
Regnskab 2021 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 35487)
Regnskab 2021 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
- Revision (2021 - 29815)
Regnskab 2021 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2021 - 35487)

Bilag:
Provstiudvalgets bemærkninger til generelle
kommentarer i revisionsprotokollaterne 2021, Århus
Søndre Provstiudvalg, protokollat, Århus Søndre
Provsti kommentarer i protokollater 2021

Revisionsprotokollat for Aarhus Søndre
Provstiudvalgskasses regnskab 2021 blev godkendt
med følgende bemærkninger:
 
Fejlkontering af skyldig ATP og forskydningen i
resultatdisponeringen mellem opsparing til anlæg og
provstiudvalgets frie midler på 29.208,60 kr. rettes
op i forbindelse med afslutningen af regnskab 2022.
 
Der anvendes løbende 5%-midler, og
provstiudvalgets beholdning af 5%-midler overstiger
ikke 5% af ligningen.
 
Der udarbejdes nyt bilag til regnskabsinstruksen,
hvor provstiudvalgets anbefaling på 100.000 kr.
indføres som beløbsgrænse for indhentning af flere
tilbud i bilag 8. Regnskabsinstruksen behandles på
provstiudvalgsmøde den 8. december 2022.
 
Revisionens vurdering af kontering af puljemidler på
artkontiene 101820-23 er forkert. Disse artskonti
anvendes til forsøg 3 under forsøgsordningen, der
angår samarbejder med særskilt CVR-nummer.
Provstiets puljer er godkendt som forsøg 1 og kan
derfor ikke konteres her.
 



Provstiudvalget fortsætter sin hidtidige
forretningsgang, hvor provsten som daglig
forretningsfører attesterer bilag, inden de betales og
bogføres af provstisekretæren. Ved udgangen af
hvert kvartal udfører provstiudvalgsmedlem, Lars
Vestergård Jacobsen, intern kontrol af
regnskabsføringen.
 
Idet der er en velfungerende og tydelig
forretningsgang med intern kontrol, udtrykte
provstiudvalget sin fortsatte tillid til, at provst og
provstisekretær har enefuldmagt i banken, mens
provstiudvalgsformanden kan godkende sammen
med en anden.
 
Der indføres elektronisk bilagshåndtering fra 1.
januar 2023.

17 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse:
Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kirkekasse
(2021 - 17913)

Bilag:
ATH, protokollat

Regnskab 2021 for Astrup-Tulstrup-Hvilsted
Kirkekasse blev godkendt og revisionsprotokollatet
taget til efterretning.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

18 - Beder Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Beder
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Beder Kirkekasse (2021 - 15440)

Bilag:
Beder, protokollat

Regnskab 2021 for Beder Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.
 
Bevilling af midler fra alle provstiets puljer -
anlægspulje, udviklingspulje for kirkegårde, grøn
omstilling og aktiviteter - skal konteres på artskonti
331010-19, da der er tale om overførsel af indtægter
fra puljer placeret i provstiudvalgskassen - forsøg 1.
Der skal benyttes det formål som projektet vedrører.
5%-midler er ikke en del af forsøgsordningen og skal
IKKE konteres her, men konteres fortsat på art
101830 og formål 93.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr.



 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

19 - Fredens Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Fredens
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Fredens Kirkekasse (2021 - 12316)

Bilag:
Fredens, protokollat

Regnskab 2021 for Fredens Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.
 
Provstirevisor har ret i, at menighedsrådet bør
anvende egne midler, før man søger om 5%-midler,
men bemærkningen om 5%-midler burde være rettet
mod provstiudvalget, der har truffet afgørelsen om
bevilling af midlerne, idet provstiudvalget har
vurderet, at de frie midler var disponeret til andre,
nødvendige formål.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

20 - Holme Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Holme
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Holme Kirkekasse (2021 - 26056)

Bilag:
Holme, protokollat

Regnskab 2021 for Holme Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Menighedsrådet bedes huske regnskabets bundtekst
fremover for at eliminere enhver tvivl om, hvilket
regnskab der er godkendt. Ligeledes følges
provstirevisors henstilling om rettidig behandling af
revisionsprotokollat.
 
Provstirevisor kan anmodes om sin beregning af den
variable momsfradragsprocent for kirkegården for at
sammenligne med menighedsrådets egen beregning.
Men provstiudvalget har i forbindelse med regnskab
2019 anbefalet menighedsrådene at beslutte ikke at
hjemtage moms vedrørende de overordnede
fællesomkostninger, da beløbet er så ubetydeligt, at
det ikke står mål med de ressourcer, det kræver at
beregne momsen.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

21 - Kolt Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021 Regnskab 2021 for Kolt Kirkekasse blev godkendt og



Behandling af revisionsprotokollat for Kolt
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Kolt Kirkekasse (2021 - 17609)

Bilag:
Kolt, protokollat

revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Menighedsrådet bedes huske regnskabets bundtekst
fremover for at eliminere enhver tvivl om, hvilket
regnskab der er godkendt.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr. Samtidig indskærpes det at
følge instruksen, så der indhentes flere tilbud, når
beløbet overstiger grænsen.
 
Provstirevisor har ikke ret i sin bemærkning om
kontering af anlægsmidler på formål 93, da dette
formål er forbeholdt 5%-midler. Anlæg konteres på
formål 92 og på artskonti 331010-19, fordi
anlægsmidler er puljemidler og som sådan en
overførsel af indtægter fra puljer placeret i
provstiudvalgskassen - forsøg 1.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

22 - Malling Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Malling
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Malling Kirkekasse (2021 - 17117)

Bilag:
Malling, protokollat

Regnskab 2021 for Malling Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Provstiudvalget ved, at menighedsrådet allerede er
opmærksom på de fejl og udeladelser, som
provstirevisor bemærker, og at de rettes op med
regnskab 2022. Fejlene synes heldigvis ikke at have
likvide konsekvenser.
 
Provstirevisor kan anmodes om sin beregning af den
variable momsfradragsprocent for kirkegården for at
sammenligne med menighedsrådets egen beregning.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

23 - Mårslet Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Mårslet
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Mårslet Kirkekasse (2021 - 15436)

Bilag:
Mårslet, protokollat

Regnskab 2021 for Mårslet Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Menighedsrådet bedes huske regnskabets bundtekst
fremover for at eliminere enhver tvivl om, hvilket
regnskab der er godkendt.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.



 
Bevilling af midler fra alle provstiets puljer -
anlægspulje, udviklingspulje for kirkegårde, grøn
omstilling og aktiviteter - skal konteres på artskonti
331010-19, da der er tale om overførsel af indtægter
fra puljer placeret i provstiudvalgskassen - forsøg 1.
Der skal benyttes det formål som projektet vedrører.
5%-midler er ikke en del af forsøgsordningen og skal
IKKE konteres her, men konteres fortsat på art
101830 og formål 93.
 
Provstirevisor har ret i, at menighedsrådet bør
anvende egne midler, før man søger om 5%-midler,
men bemærkningen om 5%-midler burde være rettet
mod provstiudvalget, der har truffet afgørelsen om
bevilling af midlerne, idet provstiudvalget har
vurderet, at de frie midler var disponeret til andre,
nødvendige formål.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

24 - Ormslev Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Ormslev
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Ormslev Kirkekasse (2021 - 14063)

Bilag:
Ormslev, protokollat

Regnskab 2021 for Ormslev Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.
 
Indefrosne feriemidler og midler til konfirmandstue
blev bevilget af provstiets anlægspulje, og bevilling
af midler fra alle provstiets puljer - anlægspulje,
udviklingspulje for kirkegårde, grøn omstilling og
aktiviteter - skal konteres på artskonti 331010-19, da
der er tale om overførsel af indtægter fra puljer
placeret i provstiudvalgskassen - forsøg 1. Der skal
benyttes det formål som projektet vedrører. 5%-
midler er ikke en del af forsøgsordningen og skal
IKKE konteres her, men konteres fortsat på art
101830 og formål 93.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr. Samtidig indskærpes det at
følge instruksen, så der indhentes flere tilbud, når
beløbet overstiger grænsen.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.



25 - Ravnsbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat
2021

Behandling af revisionsprotokollat for Ravnsbjerg
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Ravnsbjerg Kirkekasse (2022 -
28495)

Bilag:
Ravnsbjerg, protokollat

Regnskab 2021 for Ravnsbjerg Kirkekasse blev
godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Provstiudvalget henstiller til, at der følges op på
provstirevisors bemærkninger.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr. Samtidig gøres
opmærksom på at følge instruksen, så der indhentes
flere tilbud, når beløbet overstiger grænsen.
 
Efter personaleomlægninger og energibesparelser i
kirken bør menighedsrådet nu kunne genoprette de
frie midler
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter. 

26 - Skåde Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Skåde
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Skåde Kirkekasse (2021 - 18263)

Bilag:
Skåde, protokollat

Regnskab 2021 for Skåde Kirkekasse blev godkendt
og revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Menighedsrådet skal naturligvis kunne
dokumentere, når der indhentes tilbud på arbejder.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

27 - Tiset Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Tiset
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Tiset Kirkekasse (2021 - 33198)

Bilag:
Tiset, protokollat

Regnskab 2021 for Tiset Kirkekasse blev godkendt og
revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Provstiudvalget anbefaler ligesom i de foregående
år, at menighedsrådet på et møde tager en
beslutning om ikke at hjemtage moms vedrørende
de overordnede fællesomkostninger for
menighedsrådet, da beløbet er så ubetydeligt, at det
ikke står mål med de ressourcer, det kræver at
beregne momsen.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.



28 - Tranbjerg Kirkekasse: Revisionsprotokollat
2021

Behandling af revisionsprotokollat for Tranbjerg
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Tranbjerg Kirkekasse (2021 - 16483)

Bilag:
Tranbjerg, protokollat

Regnskab 2021 for Tranbjerg Kirkekasse blev
godkendt og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
 
Der er ikke krav om at anvende provstirevisors
afstemningsskema, men afstemningen skal
naturligvis foretages og være dokumenteret.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for
indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr.
 
Provstirevisor har ret i, at menighedsrådet bør
anvende egne midler, før man søger om 5%-midler,
men bemærkningen om 5%-midler burde være rettet
mod provstiudvalget, der har truffet afgørelsen om
bevilling af midlerne, idet provstiudvalget har
vurderet, at de frie midler var disponeret til andre,
nødvendige formål.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

29 - Viby Kirkekasse: Revisionsprotokollat 2021

Behandling af revisionsprotokollat for Viby
Kirkekasses regnskab 2021

Sager:
Regnskab 2021 - Viby Kirkekasse (2021 - 16497)

Bilag:
Viby, protokollat

Regnskab 2021 for Viby Kirkekasse blev godkendt og
revisionsprotokollatet taget til efterretning.
 
Jf. bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §1
oprettes der ved hvert menighedsråd en kirkekasse,
som bestyres af menighedsrådet. Det betyder, at der
ved hvert menighedsråd kun kan findes én
kirkekasse. På samme måde er et menighedsråd én
juridisk enhed, som derfor kun kan have ét cvr-
nummer, hvor alle kirkekassens - herunder også
kirkegårdens - aktiviteter kører. Provstiudvalget
anmoder derfor menighedsrådet om at nedlægge
CVR-nummeret for kirkegården, som det også
tidligere er blevet henstillet.
 
Bevilling af midler fra alle provstiets puljer -
anlægspulje, udviklingspulje for kirkegårde, grøn
omstilling og aktiviteter - skal konteres på artskonti
331010-19, da der er tale om overførsel af indtægter
fra puljer placeret i provstiudvalgskassen - forsøg 1.
Der skal benyttes det formål som projektet vedrører.
5%-midler er ikke en del af forsøgsordningen og skal
IKKE konteres her, men konteres fortsat på art
101830 og formål 93.
 
Menighedsrådet bedes tilrette bilag 8 i bilag til
regnskabsinstruksen, så beløbsgrænsen for



indhentning af flere tilbud følger provstiudvalgets
anbefaling på 100.000 kr.
 
Regnskabskontorets bestyrelse afholder møde med
regnskabskontorets ansatte om
revisorbemærkninger af generel karakter.

30 - Til orientering: Tilladelse til udvidelse af
graverbygning på Skåde Kirkegård

 

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

Bilag:
Til Skåde mr med tilladelse til udvidelse af
graverbygning på Skåde Kirkegård, 20220909_KBI
Udtalelse_Udvidelse af graverhus

Taget til efterretning 

31 - Til orientering: Referat af konsulentrunde den
24. august vedr. indvendig renovering, Tranbjerg
Kirke

 

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

Bilag:
Til mr. Tranbjerg Kirke, Aarhus Søndre Provsti,
referat af konsulentrunde den 24. august vedr.
indvendig renovering

Taget til efterretning 

32 - Til orientering: Tilladelse til at undlade
udfyldningsvalg i Malling Menighedsråd

 

Sager:
Konstituering - Malling Menighedsråd - 2022 (2022 -
7151)

Bilag:
Til Malling mr med tilladelse til at undlade
udfyldningsvalg

Taget til efterretning 



33 - Evt.

 

Mogens Mortensen orienterede om tilbud fra Pro
Instruments og anbefalede, at det rundsendes til
menighedsrådene, fordi det retter fokus på fugt og
skimmel i kirker og andre bygninger i en periode med
opmærksomhed på energiforbrug. 
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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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