
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 8. december 2022 - d. 08-12-2022 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 fra provstiudvalgsmøde
den 26.oktober 2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 26.
oktober 2022 (2022 - 20833)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt med tilføjelse af yderligere punkter
under provstens orientering.

2 - Provstens orientering

a. Provstens orlov, herunder evt. flytning af
provstiudvalgsmøde d. 22. august 2022.
b. Ny sognepræst i Beder og Malling
c. Invitation til visionsdag om Himmelske Dage

Sager:
Henvendelse - Århus Stift - Himmelske Dage 2025 i
Silkeborg (2022 - 35758)

Bilag:
Brev til provstiudvalgene ang Visionsdag 25.02.23

a. Provsten har fået bevilget studieorlov, der
afholdes fra 1. maj til 29. august 2023, inkl. ferie. I
forhold til provstiudvalgets mødekalender flyttes
provstiudvalgsmødet den 22. august 2022 til den 29.
august 2022. Provstiudvalget overvejer, om det
foreløbige budgetsamråd den 2. maj skal afholdes.
Dette kræver, at der forberedes indhold.
Provstiudvalget overvejer relevant emner og tager
endelig stilling til afholdelsen af budgetsamråd på sit
næste møde den 1. februar 2023. 
b. Benedicte Hammer Præstholm er ansat som
sognepræst i Beder og Malling Pastorater pr. 1.
januar 2023. Hun indsættes den 8. januar 2023.
c. Invitation til visionsdag om Himmelske Dage
sendes til provstiudvalget.
d. Provsten orienterede om samarbejdsaftalen med
Lokalavisen. Aftalen udløber 15. august 2023, men
skal evalueres efter et halvt år, dvs. pr. den 15.
februar 2023, på et møde mellem Lokalavisen,
provsten og provstiets lokale
kommunikationsmedarbejder. Provstiudvalget gav
opbakning til at fortsætte aftalen med samme



økonomi som tidligere godkendt.
e. Peter Lundgaard er udtrådt af Viby Menighedsråd.
Han har ikke ønsket at fortsætte som personlig
stedfortræder for Hans Christian Feindor-
Christensen i provstiudvalget, der dermed skal finde
en ny stedfortræder, hvilket meldes ind inden nytår.
f. Provstiudvalget evaluerede det afholdte formands-
, præste- og kontaktpersonsmøde den 9. november
2022 om arbejdsmiljø. Samtaleguide fra Folkekirkens
Samarbejdsudvalg samt dialogmateriale fra
Helsingør Stift sendes ud til menighedsrådene og
drøftes på provstiudvalgsmødet den 1. februar
2023. 

3 - Orientering fra budgetudvalgsmøde?

Orientering fra budgetudvalgsmøde den 23.
november 2022 

Sager:
Møde - Budgetudvalget i de 4 Århus-Provstier - 23.
november 2022 (2022 - 35757)

Bilag:
221123 Protokol budgetudvalg

Provstiudvalget drøftede det korte møde med to
punkter. Det ene handlede om vedtagelse af
pristalsregulering af kirkegårdstaksterne på 2,6%,
beregnet ud fra de reelle tal for pris- og lønudvikling
(frem for de 8,7% der var lagt op til fra GIAS-centret).
Det andet handlede om hensatte midler fra
finansiering af gadepræst i Århus, hvilket viste, at der
mangler kriterier for fordeling af midler mellem de
fire provstier.

4 - Forbrugsaftaler for provstiets tjenesteboliger

Provstiudvalget skal godkende forbrugsaftaler om
el mellem sognepræst og menighedsråd, mens der
også skal foreligge aftale mellem præst og
menighedsråd om varme- og vandafregning.
 
Der er oprettet et punkt til hver af aftalerne, da de
skal på hver sin præstesag, men behandles samlet.

Sager:
Personale - Sognepræster - Århus Søndre Provsti -
Bolig og varmebidrag 2022 (2022 - 28100)

Bilag:
Forbrugsaftaler, oversigt

Provstiudvalget gennemgik oversigten over de
indgåede forbrugsaftaler mellem menighedsråd og
præster i embedsbolig og kunne konstatere, at alle
aftaler synes at være udarbejdet i overensstemmelse
med cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens
præster og derfor kun gav anledning til få
bemærkninger, der fremgår af behandlingen af de
enkelte aftaler.

Provstiudvalget har følgende generelle
bemærkninger til aftalerne:

1. Selvom provstiudvalget formelt kun skal godkende
elaftalerne, er man af den holdning, at præsterne
bør ligestilles i forhold til afregning af vand, hvorfor
provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
godtgør de 15%, som cirkulæret giver mulighed for. 

2. Ligeledes gøres menighedsrådene opmærksomme
på, at faste afgifter og abonnementer til vand
afholdes af menighedsrådet, jf. cirkulærets §25, stk.
3.

3. Provstiudvalget anbefalede, at der i tilfælde af
uoverensstemmelse om bagudrettet afregning af el,
varme eller vand mellem menighedsråd og præst



fremover må være en forældelsesfrist på tre år, da
det kan være en uforholdsvis stor arbejdsbyrde for
præst, menighedsråd eller regnskabsmedarbejder at
skulle fremskaffe tal, der rækker længere tilbage i
tid, ligesom præsterne også selv har ansvar for at
sikre aftalen via præsteforeningen.

4. Menighedsrådet bør ligeledes stille en
tidssvarende internetforbindelse til rådighed for
sognepræsten. Kirkeministeriet anbefaler en 200
Mbit-forbindelse. TV-pakker er ikke omfattet af
boligbidraget, og betales som udgangspunkt af
præsten selv. Undtaget er dog faste afgifter såsom
bidrag til antenneforening o.l. Dækkes hele udgiften
af menighedsrådet, er beløbet skattepligtigt.

5 - Astrup Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Annika Rasmussen og Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Annika Rasmussen -
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat - Bolig og
varmebidrag (2022 - 8910)

Bilag:
2022. Aftale om betaling for el og vand

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd og
Annika Rasmussen og tager de to aftaler om vand-
og varmeafregning til efterretning, idet den samlede
forbrugsaftale følger cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster.

Dog godtgør menighedsrådet kun 5% af
vandafregningen. Provstiudvalget vil derfor
anbefale, at sognepræsten godtgøres med 15% af
vandafregningen for at ligestille alle provstiets
præster, der bor i tjenestebolig.

6 - Beder Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Brian Ravn Pedersen
og Beder Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Brian Ravn Pedersen -
Beder Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 - 35735)

Bilag:
Fwd VS Aftale om afregning mellem menighedsråd
og sognepræster med embedsbolig, 2022-10-04
varmebidrag præstegård

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Beder Menighedsråd og Brian Ravn
Pedersen og tager de to aftaler om vand- og
varmeafregning til efterretning, idet den samlede
forbrugsaftale følger cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster.

7 - Fredens Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Jacob Holm og Fredens
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Jacob Holm - Fredens
Pastorat - Bolig og varmebidrag (2021 - 35484)

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Fredens Menighedsråd og Jacob Holm og
tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.



Bilag:
Fredens Sogn. Vand, varme og el i præstebolig,
Refusionsaftale, Rosenvangs Alle 82

8 - Holme Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Peter Sporleder og Holme
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Peter Nino Sporleder -
Holme Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 -
35775)

Bilag:
VS Aftale om afregning mellem menighedsråd og
sognepræster med embedsbolig

Provstiudvalget anmoder om, at menighedsrådet og
sognepræsten får indskrevet sin hidtidige ordning i
en egentlig aftale, som indsendes til provstiudvalget.
Aftalen skal naturligvis fortsat følge reglerne i
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster
samt nedenstående anbefalinger: 

1. Selvom provstiudvalget formelt kun skal godkende
elaftalerne, er man af den holdning, at præsterne
bør ligestilles i forhold til afregning af vand, hvorfor
provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
godtgør de 15%, som cirkulæret giver mulighed for. 

2. Faste afgifter og abonnementer til vand afholdes
af menighedsrådet, jf. cirkulærets §25, stk. 3.

3. Provstiudvalget anbefaler, at der i tilfælde af
uoverensstemmelse om bagudrettet afregning af el,
varme eller vand mellem menighedsråd og præst
fremover må være en forældelsesfrist på tre år, da
det kan være en uforholdsvis stor arbejdsbyrde for
præst, menighedsråd eller regnskabsmedarbejder at
skulle fremskaffe tal, der rækker længere tilbage i
tid, ligesom præsterne også selv har ansvar for at
sikre aftalen via præsteforeningen.

4. Menighedsrådet bør ligeledes stille en
tidssvarende internetforbindelse til rådighed for
sognepræsten. Præsteforeningen anbefaler en 200
Mbit-forbindelse. TV-pakker er ikke omfattet af
boligbidraget, og betales som udgangspunkt af
præsten selv. Undtaget er dog faste afgifter såsom
bidrag til antenneforening o.l. Dækkes hele udgiften
af menighedsrådet, er beløbet skattepligtigt.

9 - Kolt Præstegård

Forbrugsaftale mellem Gitte Adelgaard og Kolt
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Gitte Randrup Adelgaard -
Kolt Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 - 24213)

Bilag:
Aftale om betaling af el., Aftale vedr. betaling af
vand, Elafregning

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Kolt Menighedsråd og Gitte Adelgaard og
tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.



10 - Malling Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Christine Bugge og Malling
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Christine Nickelsen Bugge -
Malling Pastorat - Bolig og varmebidrag (2019 -
23451)

Bilag:
2021-05-25 Revideret aftale vedr. præsteboligen
underskrevet

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Malling Menighedsråd og Christine Bugge
og tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

Provstiudvalget antager, at menighedsrådet afregner
21,5% af eludgiften, fordi det er udregnet i forhold til
embedets andel af tjenesteboligen.  

11 - Mårslet Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Signe Høg og
Mårslet Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Signe Kølbæk Høg - Mårslet
Pastorat - Bolig og varmebidrag (2020 - 9302)

Bilag:
Mårslets aftale med Sp. Signe Høg

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Mårslet Menighedsråd og Signe Høg og
tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

Når sognepræsten flytter i en ny bolig, kan det være
en anledning til revidere aftalen, så den er tilpasset
den nye tjenestebolig. 

12 - Ormslev Præstegård

Forbrugsaftale mellem Erik Kelstrup og Ormslev
Menighedsråd 
 
Udkast til aftale om afregning af vand afventer
godkendelse af sognepræst og menighedsråd,
men vedtages den, kommer menighedsrådet til at
refundere et beløb svarende til op mod 15% af
udgiften til sognepræsten.

Sager:
Personale - Sognepræst - Erik Kelstrup - Ormslev
Pastorat - Bolig og varmebidrag (2020 - 9303)

Bilag:
Ormslev - varmebidrag, el-bidrag Erik Kelstrup (2)

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Ormslev Menighedsråd og Erik Kelstrup og
tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

13 - Ravnsbjerg Præstebolig, Selmersvej

Forbrugsaftale mellem Rebecca Holst Andersen og
Ravnsbjerg Menighedsråd 

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Ravnsbjerg Menighedsråd og Rebecca
Holst Andersen og tager de to aftaler om vand- og
varmeafregning til efterretning, idet den samlede



Sager:
Personale - Sognepræst - Rebecca Holst Andersen -
Ravnsbjerg Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 -
35743)

Bilag:
forbrugsaftale Rebecca

forbrugsaftale følger cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster.

14 - Ravnsbjerg Præstebolig, Karensmindevej

Forbrugsaftale mellem Maja Søgaard Blokager og
Ravnsbjerg Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Maja Søgaard Blokager -
Ravnsbjerg Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 -
35744)

Bilag:
Forbrugsaftale maja

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Ravnsbjerg Menighedsråd og Maja
Søgaard Blokager og tager de to aftaler om vand- og
varmeafregning til efterretning, idet den samlede
forbrugsaftale følger cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster.

15 - Skåde Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Jette Marie Bundgaard-
Nielsen og Skåde Menighedsråd 

Sager:
Personale - Provst - Jette Marie Bundgaard-Nielsen -
Århus Søndre Provsti - Bolig og varmebidrag (2022 -
23519)

Bilag:
Skåde, forbrugsaftale, Dalsvinget 14

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Skåde Menighedsråd og Jette Marie
Bundgaard-Nielsen og tager de to aftaler om vand-
og varmeafregning til efterretning, idet den samlede
forbrugsaftale følger cirkulære om tjenestebolig for
folkekirkens præster.

Dog bemærkes det, at menighedsrådet ifølge
cirkulærets §25, stk. 3 skal godtgøre faste afgifter på
vand. Det anbefales kun at gå 3 år tilbage i
bagudrettet afregning.

16 - Tiset Præstegård

Forbrugsaftale mellem Jette Christiansen og Tiset
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Jette Rosenberg
Christiansen - Tiset Pastorat - Bolig og varmebidrag
(2020 - 9295)

Bilag:
Tiset, forbrugsaftale

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Tiset Menighedsråd og Jette Christiansen
og tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

Dog godtgør menighedsrådet kun 5% af
vandafregningen. Provstiudvalget vil derfor
anbefale, at sognepræsten godtgøres med 15% af
vandafregningen for at ligestille alle provstiets
præster, der bor i tjenestebolig.

17 - Tranbjerg Præstebolig Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for



Forbrugsaftale mellem David Kessel og Tranbjerg
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - David Kessel - Tranbjerg
Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 - 35741)

Bilag:
2022, okt. - forbrugsaftale 001

el mellem Tranbjerg Menighedsråd og David Kessel
og tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

Dog godtgør menighedsrådet ikke noget af
vandafregningen. Provstiudvalget vil derfor
anbefale, at sognepræsten godtgøres med 15% af
vandafregningen for at ligestille alle provstiets
præster, der bor i tjenestebolig.

18 - Viby Præstebolig

Forbrugsaftale mellem Ingelise Barnkob og Viby
Menighedsråd 

Sager:
Personale - Sognepræst - Ingelise Vejen Barnkob -
Viby Pastorat - Bolig og varmebidrag (2022 - 35776)

Bilag:
VS Aftale om afregning mellem menighedsråd og
sognepræster med embedsbolig

Provstiudvalget godkendte aftalen om afregning for
el mellem Viby Menighedsråd og Ingelise Barnkob og
tager de to aftaler om vand- og varmeafregning til
efterretning, idet den samlede forbrugsaftale følger
cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster.

Dog godtgør menighedsrådet 25% af el- og
varmeafregningen, hvilket virker meget højt i forhold
til embedets del af tjenesteboligen og højere end i
andre af provstiets tjenesteboliger. Idet
sognepræsten inden for nærmeste fremtid flytter ind
i en ny bolig, anbefaler provstiudvalget at der laves
ny aftale ved den lejlighed.

19 - Astrup Præstegård: Byggeregnskab for
indvendig istandsættelse

Behandling af byggeregnskab for indvendig
istandsættelse af Astrup Præstegård.
 
Godkendt budgetramme: 1.742.000 kr.
Realiseret byggeregnskab: 1.926.131,83 kr.
 
Underskud på 184.131,83 kr. dækkes af kirkekassens
frie midler.
 
Der er udbetalt 500.000 kr. fra omdisponerede
anlægsmidler og 1.000.000 kr. i 5%-midler januar og
februar 2022.
Restbevilling på 242.000 kr. op til 1.742.000 kr.
udbetalt den 23. november 2022.

Sager:
Byggesag - Astrup Præstegård - Indvendig
istandsættelse (2021 - 27969)
Byggesag - Astrup Præstegård - Indvendig
istandsættelse (2021 - 27969)

Bilag:
705-Projektregnskab renov præstegård 2022, Sv
Renovering af præstebolig i Astrup

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet med et
resultat på 1.926.131,83 kr. De bevilgede midler på i
alt 1.742.000 kr. er udbetalt til kirkekassen.
Menighedsrådet dækker selv underskuddet, idet
midlerne er anvendt til tilkøb af møbler o.l.

Provstiudvalget konstaterer, at den samlede pris for
renovering af Astrup Præstegård, inkl.
skimmelsanering, beløber sig til ca. 3.000.000 kr.



20 - Malling Kirke: Ansøgning om midler fra puljen
til grøn omstilling til etablering af ladestandere

Ansøgning om 35.000 kr. til etablering af
ladestandere i forbindelse med asfaltering af p-plads
over for Malling Kirke. 

Sager:
Grøn Omstilling - Malling Menighedsråd - Ansøgning
om midler til ladestandere (2022 - 23755)

Bilag:
Ansøgning om midler fra puljen til grøn omstilling,
Etablering af el ladestander

 Godkendt af den fælles udviklingspulje til grøn
omstilling. Midlerne udbetales mod dokumentation
for udgiften.

21 - Tranbjerg Kirke: Ansøgning om 5%-midler ifbm
skimmelsvamp

Ansøgning om 122.000 kr. af 5%-midlerne til
dækning af udgifter i forbindelse med
skimmelsvamp i Tranbjerg Kirke. 

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

Bilag:
Ansøgning 5% midler

Lars V. Jacobsen orienterede om sagens gang, og om
at der er lavet foreløbigt overslag til det samlede
projekt for nyt orgel og skimmelrenovering af
Tranbjerg Kirke.

Ansøgningen er godkendt af 5%-midler, idet dette
uforudsete udgiftsbehov ikke kan udsættes, ligesom
provstiudvalget vurderer, at kirkekassens egne frie
midler er disponeret til relevante og påkrævede
formål. 

Lars V. Jacobsen deltog ikke i afgørelsen.

22 - Tranbjerg Kirkegård: Ansøgning om
omlægninger på Tranbjerg Kirkegårds afd F og G

a. Ansøgning om lukning af vestvendte gravsteder i
afdeling G for med tiden at genskabe den østvendte
struktur i hele afdeling G
b. Etablering af plader i plæne i afdeling F. Der
ansøges om 8.750 kr inkl moms i udviklingspuljen til
opmåling af målepunkter ved landinspektør.

Sager:
Byggesag - Tranbjerg Kirkegård - Omlægning (2022 -
22418)

Bilag:
Ansøgning Tranbjerg afd F og G, Bilag 2 Tranbjerg
Plader i græs og anonyme, Bilag 1 Afd G vestvendte
gravsteder, Tilbud Landinspektør afd F jernrør

a. Ansøgning om lukning af de vestvendte gravsteder
i afdeling G er godkendt. Kirkegårdens personale
udfører selv det løbende arbejde med at vende
hækkene, så hele afdelingen med tiden tilbageføres
til sit historiske udtryk.
b. Den nye plan for etablering af plader i plæne i
afdeling F - udformet af Anne-Marie Møller - er
godkendt. Provstiudvalget godkendte også udgiften
til landmåler på 8.750 kr. af den fælles
udviklingspulje. Midlerne udbetales mod
dokumentation for udgiften.



23 - Kolt Kirkegård: Ansøgning om fældning af træer
og opretning af trappe

a. Ansøgning om fældning af træer ved
kirkegårdsmur
b. Ansøgning om opretning af trappe ved indgang
samt ansøgning om 12.000 kr. til arbejdet.

Sager:
Henvendelse - Kolt Kirkegård - Fældning af træer og
renovering af trappe (2022 - 35759)
Henvendelse - Kolt Kirkegård - Fældning af træer og
renovering af trappe (2022 - 35759)

Bilag:
Udbedring og træfældning, Re Kolt, træer

a. Ansøgning om fældning af 3 træer af sorten rød el,
der står opad muren umiddelbart uden for Kolt
Kirkegård er godkendt efter udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten. Træerne er rådne indeni, og
menighedsrådet har oplyst, at der er plantet nye
træer andre steder på kirkegården.

b. Provstiudvalget  skrev til menighedsrådet efter
provstiudvalgsmødet den 26. oktober, at der
fremover ikke bliver bevilget flere midler til
projekter, som igangsættes uden forudgående
ansøgning og bevilling. Provstiudvalget kan
imidlertid konstatere, at også genopretningen af
trappen er udført inden behandling af sagen på
dette møde. Dette er den første årsag til, at
provstiudvalget derfor ikke kan bevilge det ansøgte
beløb til arbejdet. Den næste årsag er, at beløbet
falder under den minimumsgrænse, som
provstiudvalget har sat i forhold til bevilling til
anlægsarbejder, fordi menighedsrådene selv skal
kunne finansiere arbejder af denne denne størrelse.
Endelig er der ikke tale om en uforudset udgift, der
kan bevilges af 5%-midler, men snarere en
almindelig driftsudgift, der burde være budgetsat. 

24 - Mårslet Kirkegård: Ansøgning om fældning af
lindetræ

Ansøgning om fældning af lindetræ på Mårslet
Kirkegård 

Sager:
Henvendelse - Mårslet Kirkegård - Fældning af
lindetræ (2022 - 35749)

Bilag:
Re Lindetræ i Mårslet

Provsten har i mail af 30. oktober 2022 godkendt
fældning af det pågældende træ, fordi det udgjorde
en risiko for kirkegårdens brugere. Godkendelsen
blev taget til efterretning af provstiudvalget.

25 - Til orientering: Århus Søndre
Provstiudvalgskasse: godkendelse af regnskab

Århus Stifts godkendelse af regnskab 2021 for Århus
Søndre Provstiudvalgskasse 

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

Bilag:
Til Aarhus Søndre PU med godkendelse af PUK

Godkendelse af regnskabet taget til efterretning. 

Provstikontoret har påtalt fejl i revisionspåtegningen
til provstirevisor, der har uploadet ny påtegning til
dataarkivet den 5. december 2022.



regnskab, Aktdokument

26 - Til orientering: Kirkekassernes budget 2023

Orientering om legalitetskontrol af afleverede
budgetter for 2023 

Provstisekretæren har udført legalitetskontrol og har
konstateret, at 5 af de afleverede budgetter
stemmer overens med den udmeldte driftsramme og
de behandlede budgetter på
menighedsrådsmøderne i Kolt, Malling, Ormslev,
Skåde og Viby. 

Der er ligeledes 4 menighedsråd, der har disponeret
frie midler til øget driftsudgifter. Beder, Fredens og
Tiset har afsat ekstra midler til en forventet stigning i
udgiften til el, mens Mårslet har disponeret 200.000
kr. til genhusning af sognepræst, Signe Høg.

Tranbjerg er blevet reguleret 200.000 kr. i ligning,
hvorfor menighedsrådet har budgetteret med et
underskud på 181.227 kr.

Omvendt har Holme budgetteret med et overskud
på 411 kr., mens Ravnsbjerg har budgetteret med
overskud på 142.547 kr. til delvis genopretning af de
negative frie midler på 233.000 kr. efter bemærkning
i revisionsprotokollat.

27 - Astrup Kirke: Referat fra konsulentrunden den
25. oktober 2022

 

Sager:
Byggesag - Astrup Kirke - Glasmosaik og ombygning
af orgel (2020 - 8674)

Bilag:
Til Astrup mr med referat fra konsulentrunden den
25. oktober 2022

 Taget til efterretning

28 - Evt.
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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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