
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 1. februar 2023 - d. 01-02-2023 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 af møde den 8. december
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 8.
december 2022 (2022 - 20835)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet. Der blev fulgt op på 2
punkter fra mødet den 8. december 2023:

1. Det foreløbige budgetsamråd den 2. maj
2023 aflyses.
2. Hans Christian Feindor-Christensen har valgt
Eigil Jensen, Ormslev Menighedsråd, som
personlig stedfortræder i provstiudvalget.

b. Godkendt

2 - Provstens orientering

a. Benedicte Hammer Præstholm indsat i Beder og
Malling Kirker den 8. januar 2023
b. Anmodning om aktindsigt - Radio4
c. Mårslet Præstebolig
d. Henvendelse fra Domprovstiet om
tillidsrepræsentanter

Sager:
Aktindsigt - Radio4 - Provstiets udgifter til
repræsentation og rejser (2023 - 1457)
Byggesag - Mårslet Præstebolig - Skimmelsanering
(2022 - 24216)

Bilag:
Vedr. aktindsigt, Svar paa forhaandsdialog -
Obstrupvej 4, CFU forlig_s15

a. Provsten orienterede om indsættelse af ny præst i
Beder og Malling Sogne. 
b. Radio4 har fået begæret aktindsigt i provstiets
udgifter til rejser og repræsentation. Der er givet
aktindsigt i 59 bilag i Århus Søndre Provsti. Radio4
har anmodet om aktindsigt i alle landets provstier og
stifter.
c. Mårslet Præstebolig er bevaringsværdig i kategori
4. Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Lars Thruesen
afholder møde med Århus Kommune og Mårslet
Menighedsråd.
d. Udgiften til at have en fælles tillidsrepræsentant
for hele stiftet er ca. 30.000 kr. årligt, der afholdes af
de pågældende sogne, hvor tillidsrepræsentanten
for hhv. kirke-kulturmedarbejdere, kirketjenere og
kordegne tilfældigvis er ansat. Udgiften er marginal i
den stor sammenhæng og kan derfor understøttes af
de enkelte provstier, hvorfor spørgsmålet ikke tages
op i budgetudvalget i Århus.

3 - Budgetudvalgsmøde den 19. januar 2023

Orientering om seneste budgetudvalgsmøde

Provstiudvalget drøftede budgetudvalgsmødet den
19. januar 2023, herunder organiseringen af
studenterpræsteordningen, samt den fremtidige



Ligning Århus Søndre til budget 2024: 71.215.000 kr. form for budgetudvalgsmøderne efter tiltrædelse af
den nye budgetprovst.

Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Lars Thruesen
overvejer tilrettelæggelsen af det næste
budgetudvalgsmøde den 27. april 2023, hvor man
ønsker at starte en proces for at skabe mere
gennemsigtighed i fordeling af midlerne, et fælles
sprog for nødvendigheden heraf og mulige
fordelingsmodeller. Henrik Beyer og Erling Andersen
kan inviteres til møde for hhv. at holde oplæg og
facilitere processen.

4 - Malling Kirke: Indvendig istandsættelse

Budget for indvendig istandsættelse af Malling Kirke:
3.384.000 kr. efter prisregulering og prioritering af
arbejder

Bevilget budgetramme: 3.822.500 kr.

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

Bilag:
Vs Malling kirke - indvendig istandsættelse -
revideret budget, 2023-01-25_Malling kirke -
revideret skønnet budget, tjenstlig vej

Malling Menighedsråd er lykkedes med den svære
opgave at foretage prioriteringer i bruttolisten over
de ønskede arbejder i forbindelse med
istandsættelsen af Malling Kirke, så det samlede
budget nu er 3.484.000 kr., inkl. prisregulering. 

Menighedsrådet har valgt at udelade
istandsættelsen af våbenhuset, istandsættelse af
altertavle og prædikestol samt glasmosaik og vindue.
Sidstnævnte indgik i det oprindelige budget 3 fra
april 2020, hvis arbejder skulle vurderes særskilt, når
resultatet af den endelige licitation kendes,
hvorefter der kunne tages stilling til hvilke dele, der
også kunne finansieres af den samlede bevilling på
3.822.500 kr. 

Imidlertid har menighedsrådet nu selv revurderet
projektet i sin helhed, og provstiudvalget
konstaterer, at der er en positiv difference på
338.500 kr., som menighedsrådet fortsat kan
disponere over til projektets gennemførelse.

Provstiudvalgets eneste bemærkning til projektet er
således en anbefaling til menighedsrådet om at
overveje at få udført en beregning på en alternativ
varmekilde, f.eks. fjernvarme, samt overveje at få
klargjort installationen til evt. fremtidig brug.

Budgetforslaget fremsendes til Århus Stift med
provstiudvalgets anbefaling. Århus Stift har
fremsendt selve projektet til udtalelse hos
konsulenterne den 3. november 2022 og anmodede
på baggrund af udtalelserne om yderligere
oplysninger fra menighedsrådet den 21. december
2022.

5 - Tranbjerg Kirke: Projekt for istandsættelse, inkl.
nyt orgel

Behandling af projekt for renovering af Tranbjerg

Det indsendte projekt med et budget på
4.513.509,38 kr. er blevet ca. 500.000 kr. dyrere i
forhold til budgettet i juni 2022.



Kirke, inkl. nyt orgel, udskiftning af trægulv og
indretning af tårnrum. 

Budget: 4.513.509,38 kr.

Finansieringsplan 15.06.22: 4.050.00 kr.

Projektet skal godkendes af Århus Stift

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:
Projektforslag vedr. Tranbjerg Kirke, 2022, 4. nov. -
projektforslag inkl. økonomi, Til Århus Stift med
projekt for nyt orgel samt ændringer i kirkerummet

Tranbjerg Menighedsråd afventer fortsat besigtigelse
fra Nationalmuseet, som er en forudsætning for
projektets godkendelse, og der kan først søges
fonde, når projektet er godkendt. For at projektet
kan fortsætte valgte provstiudvalget at bevilge
yderligere 500.000 kr. i anlægsmidler på budget 2024
under forudsætning af, at menighedsrådet opnår
1.000.000 kr. i støtte fra fondsmidler.

Dermed vil finansieringen blive som følger:

Kirkekassens opsparede midler: 550.000 kr.
Fondsmidler, søges af menighedsrådet: 1.000.000
kr.  
Anlægsbevilling på budget 2022: 500.000 kr.
Anlægsmidler på budget 2024, søges af
menighedsrådet: 2.500.000 kr. 
I alt: 4.550.000 kr.

Projektet indsendes til Århus Stift med
provstiudvalgets anbefaling.

Lars Vestergaard Jacobsen deltog ikke i afgørelsen.

6 - Viby Præstebolig: Ansøgning om solceller

 Ansøgning om 133.000 kr. fra provstiets
udviklingspulje til grøn omstilling til etablering af
solceller på Viby Præstebolig

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

Bilag:
VS Solceller - ansøgning, grønpulje, Solceller,
Valbæk1, VS Overslag på solceller, Damtoften - AURA
´s overslagspriser

Provstiudvalget drøftede principielle spørgsmål i
forbindelse med opsætning af solcelleanlæg.

Sagen sættes i bero, indtil 2 spørgsmål er afklaret:

1. Menighedsrådet foretager en økonomisk
beregning af opsætning af solcelleanlægget
2. Provsten retter henvendelse til præsteforeningen
vedr. muligheden for individuelle aftaler for
elafregning i tjenesteboliger

7 - Fredens Kirkegård: Supplerende ansøgning vedr.
omlægning af afdeling J

Supplerende ansøgning om 28.531 kr. fra
udviklingspuljen til omlægning af afdeling J på
Fredens Kirkegård

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

Bilag:

Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet kan
anvende 28.531 kr. i overskud fra bevilling til
omsætning af diger til at finansiere omlægningen af
afdeling J.

Ansøgningen tager udgangspunkt i den væsentlige
driftsmæssige besparelse ved at anvende stålkanter,
men provstiudvalget beder menighedsrådet om
sammen med kirkegårdslederen fremover at
overveje brugen af stål, idet det er meget
ressourcekrævende at fremstille. Der bør tilstræbes
en balance mellem bæredygtighed/miljøhensyn og



Opfølgning afd J Fredens, Ansøgning Provsti
merudgift uddybende beregninger

økonomi/drift. 

Helga Kolby Kristiansen deltog ikke i afgørelsen.

8 - Fredens Kirkegård: Ansøgning om anden
anvendelse af en del af anlægsbevilling til diger

Ansøgning om anvendelse af en del af
anlægsmidlerne bevilget til omsætning af diger på
Fredens Kirkegård til retablering af hække og
stenbelægning i forbindelse med arbejdet

Sager:
Byggesag - Fredens Kirkegård - Omlægning (2020 -
16668)
Byggesag - Fredens Kirkegård - Omsætning af diger
(2022 - 31468)

Bilag:
Anlægsbevilling til diger, 2021-08-13_09h45_21, Til
Fredens mr med tilladelse til omsætning af dige,
Fredens Kirkegård

Provstiudvalget godkendte, at menighedsrådet kan
anvende overskud fra anlægsbevillingen til
omsætning af diger til at finansiere retablering af
hække og chaussesten, fratrukket de 28.531 kr. der
er bevilget til omlægningen af afdeling J. Et evt.
overskud efter begge arbejder tilfalder kirkekassen. 

Omsætning af det ydre dige er godkendt af Århus
Stift, mens det indre dige øst for kirken ikke kræver
yderligere godkendelse. Arbejdet kan dermed
igangsættes. 

Helga Kolby Kristiansen deltog ikke i afgørelsen.

9 - De Dødes Dag: Regnskab og evaluering 2022
samt budget og ansøgning til 2023

Ansøgning om 33.000 kr. fra provstiets
udviklingspulje til aktiviteter til De Dødes Dag 2023

Sager:
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2023 (2022 - 37981)
Samarbejder - De 4 Århus-Provstier - De Dødes Dag
2023 (2022 - 37981)

Bilag:
De Dødes Dag Regnskab og evaluering for 2022 +
budget og ansøgning til 2023, Evaluering af De dødes
dag 2022, DDD, Budget 2023, DDD, Regnskab 2022
m. noter-1

Provstiudvalget godkendte en bevilling på 33.000 kr.
til afholdelse af De Dødes Dag i 2023.  

10 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: Elektronisk
bilagshåndtering

 Ny procedure for betalinger efter overgang til
elektronisk bilagshåndtering pr. 1. januar 2023

Sager:
Regnskab 2023 - Århus Provstiudvalgskasse (2023 -
771)

Provstiudvalget godkendte følgende nye procedure i
forbindelse med elektronisk bilagshåndtering:

Provstisekretær, Mathias Hede Madsen, er
bemyndiget til selv at godkende betalinger op til
75.000 kr.

Provst, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, eller
provstiudvalgsformand, Lars Thruesen, attesterer
betalinger, der overstiger 75.000 kr., inden de
betales og bogføres af provstisekretæren.



Bilag:
Bilagshåndtering, forretningsgang

Betalinger, der er tilbagevendende, attesteres én
gang, når de igangsættes.

Lars Vestergaard Jacobsen, provstiudvalgsmedlem,
udfører kvartalsmæssig kontrol af bogføringen og
orienterer provstiudvalget i forbindelse med
behandling af kvartalsrapport på næstkommende
provstiudvalgsmøde. 

11 - Til orientering: Firkløversamarbejdet: regnskab
for foredragsrække

Regnskab for foredragsrække afholdt i 2022

Sager:
Udviklingspuljen - Viby, Fredens, Ormslev og
Ravnsbjerg Sogne - Foredragsrække (2021 - 28763)

Bilag:
Regnskab for Kirkekløveret 2022

 Taget til efterretning.

12 - Til orientering: Bevilling til diakonisamarbejde i
Ravnsbjerg

Orientering om bevilling af i alt 8.800 kr. den 19.
januar 2023 til diakonisamarbejde i Ravnsbjerg

Sager:
Udviklingspulje - Lone Skov Frølund - Ansøgning om
midler til diakonale møder i "Fællesskabet" (2023 -
2546)

Bilag:
Ansøgning til Søndre provstis provstiudvalg

Provst og formand har bevilget 8.800 kr. til Lone Skov
Frølunds diakonale indsats "Familienetværket" i
Ravnsbjerg Sogn, idet beløbet holder sig under den
grænse på 30.000 kr., som de er bemyndiget til at
håndtere administrativt, jf. provstiudvalgets
afgørelse den 4. maj 2021. 

13 - Til orientering: Provstirevisors erklæring om
udført kasseeftersyn i 2022

 

Sager:
Regnskab 2022 - Aarhus Søndre Provsti - Revision
(2023 - 2729)

Bilag:
Kasseeftersyn

Taget til efterretning

14 - Evt Lars Romby orienterede om fastansættelse af
Morten Sørensen på det fælles regnskabskontor
efter 3 måneders prøvetid.
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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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