
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 6. juni 2019 - d. 06-06-2019 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Søren Gynther-Sørensen, Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby
Kristiansen, Lars Vestergaard Jacobsen, Per Thomsen, Hans Christian Feindor-Christensen, Mogens Mejer
Mortensen

Personalekonsulent Pernille Fischer Weldingh og provstisekretær Mathias Hede Madsen deltog i mødet.
Sidstnævnte som referent.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 24. april
2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Bilag:
Referat - 24-04-2019

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt med tilføjelse af orientering om
Folkekirkesamvirke, hvilket tilføjes under punkt 11. 

2 - Konstituering af Aarhus Søndre Provstiudvalg

a. Valg af formand
b. Valg af medlem til Budgetudvalget
c. Bilag til regnskabsinstruks

a. Lars Thruesen valgt enstemmigt til formand for
Århus Søndre Provstiudvalg
b. Helga Kolby Kristiansen blev valgt til
Budgetudvalget i Århus 
c. Udfyldt og underskrevet. Provst og formand kan
attestere bilag, mens Søren Gynther-Sørensen laver
revision af bilag

3 - Evaluering af provstesyn 2019

Efter provstesyn i Ormslev (21. maj), Ravnsbjerg (23.
maj) og Beder (28. maj)
 
a. Embedsbolig: Karensmindevej 31, Ravnsbjerg
b. Kirkegårde: Beder og Ormslev
C. Sognegård: Beder - se bilag
 

Sager:
Byggesag - Beder Sognegård - Udvidelse (2018 -
5841)

Bilag:
Oversigt - budgetoverslag, bevillinger, Beder
Sognegård, status 28.05.19

Provstiudvalget drøftede sin deltagelse i
provstesynene. Provsten er glad for at have
provstiudvalget med på den første 4-årige rundtur.
For de fleste giver det et godt udbytte at være med
til at besigtige forholdene i sognene sammen med
menighedsrådene ligesom samtalen ved
protokolskrivningen er vigtig, fordi den er med til at
skabe en fælles forståelse af synspunkter, opgaver,
prioriteter og økonomi. Provstiudvalgets
medlemmer vurderer individuelt, om det giver
mening at deltage fremover.
 
a. Provstesynet af Karensmindevej var et
udflytningssyn, da sognepræst Edith Østergaard er
fraflyttet. Boligen er fra 1970'erne, og
menighedsrådet overvejer, om den skal renoveres,
om der skal bygges ny, købes en anden eller om den



ene af sognets boliger skal nedlægges efter
ansøgning om ophævelse af bopælspligten. Det er
realistisk, at det ender med en renovering af den
nuværende bolig, hvilket betyder, at provstiudvalget
skal reservere op mod 1 million kr. til formålet.
 
b. Beder Kirkegård står i en situation, der ses mange
andre steder: gravstederne i udvidelsen er attraktiv
og fyldt, mens de mange tomme gravsteder på
middelalderkirkegården henlægger og trænger til at
blive udviklet. Ormslev Kirkegårds største udfordring
er den akutte mangel på urnegravsteder. De to
kirkegårde bliver de første, der lægges om
efter udviklingsplan og behovsanalyse.
 
c. Lars Thruesen, Lars Jacobsen og provsten har
afholdt møde med Beder Menighedsråd
om udvidelsen af sognegården. Byggeriet startede
med en økonomisk ramme på 3.200.000 kr. til
håndværkerudgifter og slutter med et regnskab på
ca. 5.500.000 kr. Man var på mødet enige om, at
menighedsråd og provstiudvalg har et fælles ansvar
for, at udvidelsen er blevet voldsomt fordyret.
Provstiudvalget har godkendt en ramme op til
4.700.000 kr. efter endt licitation, mens
menighedsrådet har tilladt yderligere udgifter. Der
har været uforudsete udgifter undervejs, men
provstiudvalget har ikke være orienteret
om fordyrelsen op til 5.500.000 kr. Provstiudvalget
var enige om, at man ved fremtidige projekter af
denne størrelse skal have alle udgifter med i den
godkendte økonomiske ramme. Provstiudvalget har
nu lavet aftale med arkitekt Klaus Andersen, som kan
bistå menighedsrådene i at udarbejde
udbudsmateriale, ligesom man bør overveje at gøre
brug af en totalentreprenør til at styre alle aspekter
af byggeprocessen. Menighedsrådene skal vejledes i,
at de ikke uden godkendelse kan fordyre et projekt
med egne midler udover den økonomiske ramme,
som provstiudvalget har godkendt.  

4 - Evaluering af indledende budgetsamråd

Evaluering af indledende budgetsamråd den 9. maj
2019
 
- Omprioriteringspulje, drift?
- Opdateret oversigt, anlæg - foreløbig prioritering

Sager:
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Foreløbigt
budget (2019 - 13565)

Kirkeministeriet har den 4. juni 2019 udsendt notat
om feriepengeforpligtelse. Det er ikke
Kirkeministeriets opfattelse, at der skal ske
hensættelse til beløbet i regnskabet for 2019 eller
2020, fordi pengene eventuelt skal indbetales til
fonden medio 2021. Provstiudvalget besluttede dog
at fastholde en reservation til formålet, fordi det ikke
kan vides, hvordan økonomien udvikler sig i 2020 og
2021, hvor der også skal afsættes midler til
pensionsforpligtelse.
 



Bilag:
5. Anlæg 2020, opdateret

Provstiudvalget gennemgik en opdateret
anlægsoversigt, som viste, at der er ønsker for ca.
2.500.000 kr. mere, end der er finansiering til,
hvorfor der blev foretaget en foreløbig prioritering:
 
Mårslets anlægsønsker for 1.600.000 kr. udsættes.
Kolt har selv trukket ønsket om 132.000 kr. til
fugning af kirkegulv tilbage.
Der er i 2019 blevet afsat 200.000 kr. til kirke-
kulturmedarbejder to gange, både på drift og anlæg.
Anlægsbevillingen inddrages derfor.
Tisets anlægsønske på 600.000 kr. udsættes, indtil
der indsendes projekt.
Ormslev bidrager med 100.000 kr. til omlægning af
kirkegård, hvorfor dette anlægsønske nedskrives til
400.000 kr.
 
Provstiudvalget drøftede kirkekassernes frie midler,
herunder spørgsmålet om at formulere en generel
holdning til frie midler og likviditet stillet til rådighed.
 
Vedrørende spørgsmålet om at afsætte en
omprioriteringspulje på f.eks. 0,5% af den
samlede driftsramme til drift, så besluttede 
provstiudvalget, at det indtil videre ikke synes at
være nødvendigt. Spørgsmålet tager udgangspunkt i
Kolt Kirkekasse, som har fået mange midler tilført de
senere år, men hvor budgetmodellen alligevel ikke
synes at ramme det rigtige driftsniveau. Der afsøges
svar på efterårets budgetmøder.

5 - Beskrivelse af udviklingspulje

Aftale om udmøntning af udviklingspulje. Drøftelse
af puljens størrelse og formål
 
Der afholdes orienterende møde med kirkeværger
og formænd den 20. juni kl. 16.30

Bilag:
Udviklingspulje 2020

Aftalebeskrivelsen af udviklingspuljen for 2020 blev
gennemgået og tilrettet på mødet, således at det er
præciseret, hvilke formål der kan søges midler til og
hvilke kriterier, der ligger til grund for bevilling
af midler. Udover midler til udvikling af kirkegårde
skal puljen også kunne søges til indholdsmæssige
tiltag, som budgetmodellen ikke tager højde for,
f.eks. aktiviteter rettet mod diakoni, unge og andre
projekter.

6 - Budgetmøder med menighedsråd

a. Møde 1. oktober 2019 kl. 16.30 med Astrup-
Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd og Tiset
Menighedsråd
b. Møde 9. oktober 2019 kl. 16.00 med Beder
Menighedsråd og Malling Menighedsråd
c. Møde 9. oktober 2019 kl. 17.30 med Mårslet
Menighedsråd, Kolt Menighedsråd og Ormslev
Menighedsråd

Provstiudvalget besluttede, at Lars Thruesen, Lars
Jacobsen, provsten og provstisekretæren deltager i
budgetmøderne med menighedsrådene.



7 - Ormslev Menighedsråd: prioritering af anlæg

Ormslev Menighedsråd: prioritering af anlæg og
disponering af midler til kirkegårdsomlægning 

Sager:
Byggesag - Ormslev Kirkegård - Omlægning (2018 -
13392)

Bilag:
Ormslev, budgetønsker

Ormslev Menighedsråd har efter anmodning fra
provstiudvalget indsendt en redegørelse, der viser,
at der ud kirkekassens frie midler på 417.000 kr. -
ultimo 2018 - kan disponeres 100.000 kr. til
omlægning af Ormslev Kirkegård. Dermed nedskrives
menighedsrådets anlægsønske til 400.000 kr.

8 - Viby Sognegård: Revideret forslag til udvidelse

Efter samråd med præsterne i Viby og efter den
almindelige praksis er kontorernes størrelse nu øget
til 2 x 14 kvm. Det medfører også en øget
omkostning for byggeriet. I det medfølgende budget
er der også taget hensyn til følgeomkostning.
 
Menighedsrådet anmoder om at forøge
anlægsønsket til 1.775.000 kr.

Sager:
Byggesag - Viby Sognegård - Aarhus Søndre Provsti -
Udvidelse (2019 - 12724)

Bilag:
2281_Viby Sognehus - tilbygning_Beskrivelse inkl.
budget 15.05.2019

Hans Christian Feindor gennemgik dem reviderede
plan for udvidelse af sognegården med 2
præstekontorer, hvilket medfører en fordyrelse på
275.000 kr. Det nye budget på 1.775.000 kr. blev
godkendt af provstiudvalget.
 
Ligeledes blev Vibys samlede anlægsudgifter
revideret efter indhentning af tilbud på salg af
Møgelmosevej, der vurderes til 3.600.000 kr. og
opførelse af ny bolig på Kirkestien, hvor der
er indhentet tilbud på 3.500.000 kr., eksklusiv
følgeomkostninger, rydning af den gamle bolig,
miljøscreening, anlæggelse af have, m.v.
 
Finansieringsbehovet udgør ca. 3.000.000
kr.-3.500.000 kr., hvis sognegården udvides for ca.
1.800.000 kr., hvis ny bolig koster ca. 4.500.000 kr. og
hvis Møgelmosevej kan sælges for ca. 3.000.000 kr.

9 - Kolt Kirke: rådgivningsaftale mellem Klaus Kaack
Andersen og menighedsrådet

Behandling af rådgivningsaftale mellem Klaus Kaack
Andersen og Kolt Menighedsråd.
 
Honorar udgør 27.000 kr., svarende til 60 timer á 450
kr., for hvilket der udarbejdes
udbudsmateriale til arkitektfirmaer, der skal afgive
tilbud på totalrådgivning i forbindelse med
gennemførelse af arbejdet med et nyt tegltag på Kolt
Kirke.

Sager:
Budget 2020 - Kolt Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 -
12701)

Bilag:

Godkendt



Bilag 2. Rådgivningsaftale menighedsråd og
bygningskonsulent 24.03.2019

10 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: foreløbig
budget

Behandling af foreløbig budget for 2020 

Sager:
Budget 2020 - Aarhus Søndre PU-Kasse - Foreløbig
budget (2019 - 8305)

Bilag:
Foreløbig budget, Budget, regnskabskontor, Budget
2020, personalekonsulent

Det foreløbige budget blev fremlagt af
provstisekretæren. Der flyttes midler til dækning af
negative renter fra drift til anlæg, så de bevilgede
anlægsmidler til menighedsrådene fra provstiets
anlægspulje opretholdes.
 
Budgetbidrag for Aarhus Søndre Provstiudvalg, CVR-
nr. 21113042, afleveret d. 22.05.2019 14:37
godkendt.

11 - Evaluering af internt, fælles
provstiudvalgsmøde den 15. maj 2019

Evaluering af internt arbejdsmøde om
budgetmodeller med de øvrige provstiudvalg i
Århus den 15. maj 2019

Provstiudvalget drøftede generelt mødeform og -
afholdelse for det fælles provstiudvalg i Aarhus og
konkret mødet den 15. maj 2019, herunder 3
forskellige budgetmodeller. Det kan være en god idé
at hente erfaringer fra andre storbyer, hvor flere
provstiudvalg skal samarbejde i samme kommune.
 
Provstiudvalget var enige om, at Aarhus Søndre
Provstis budgetmodel også ville kunne anvendes til
analyse af fordelingen af midlerne mellem de 4
provstier. Århus Søndre Provsti er vokset de seneste
10 år uden yderligere tilskrivning, mens det i
fremtiden vil Århus Dom og Århus Nordre, der
vokser. Provsten følger op på budgetfordeling med
de øvrige provster i Aarhus, og Århus Søndre
opfordrer til at fortsætte samtalen, herunder også en
samtale om forholdet mellem drift, anlæg og puljer
til udvikling og samarbejde.
 
FællesOm i Århus kræver en ramme for
diakonisamarbejde mellem folkekirken og en række
andre aktører, hvilket også er en medvirkende grund
til, at Folkekirkesamvirke nedlægges i juni. I
den fremtidige struktur for FællesOm kommer
bestyrelsen bag til at bestå af 3 medlemmer fra de
deltagende aktører, 2 medlemmer fra kommunen og
4 fra de deltagende sogne. Der skal udpeges en
provst som forretningsførende i den daglige drift, og
Århus Søndre Provstiudvalg finder det naturligt, at
det bliver Esben Thusgaard, som har været en
førende drivkraft i projektet. I forlængelse heraf er
det også naturligt at placere sekretariatet i Nordre
Provsti.
 
Folkekirkens Familiestøtte er hidtil blevet prioriteret



højt i Århus Vestre og Århus Dom, fordi man laver et
godt stykke socialt arbejde for at gribe folk, inden de
falder igennem det sociale system,
men provstiudvalget drøftede, om
organisationen reelt bør have samme status som
andre private, diakonale organisationer såsom Blå
Kors, KFUM m.fl., som heller ikke drives af
folkekirken.

12 - Evaluering af studietur til Horsens den 14. maj
2019

Evaluering af studietur til Horsens den 14. maj 2019 -
se bilag

Sager:
Studietur 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalg -
Horsens (2019 - 19707)

Bilag:
12. Horsens, fælles opgaver

Provstiudvalget evaluerede studieturen til Horsens.
 
Her har man fået skabt et godt rum til samtalen om,
hvad det vil sige at være kirke og hvor kirken i
Horsens skal henad - et rum, der ligger udover
budgetsamrådet.
 
Man var enige om, at der er mange spændende tiltag
i Horsens, men også at erfaringer derfra er svære at
overføre direkte til Århus, da Horsens By er det
naturlige centrum i et provstiet med et stort opland.
Århus Søndre Provsti er derimod del af en større by
med 4 provstier og derfor ikke noget
naturligt centrum at orientere sig mod. Det kunne
være relevant for Århus Søndre Provstiudvalg at
besøge f.eks. Aalborg eller København, hvor der også
er flere provstier inden for samme kommune eller
by.
 
I Aarhus Søndre Provsti er det oplagt at se på Kirken i
Forstaden. Denne tanke har været en del
af grundlaget for at opnormere de to
lokalfinansierede stillinger i Ormslev og Mårslet. De
to præster er som del af deres normering forpligtede
på at iagttage, hvordan kirken og dens forhold til
forstadslivet udspiller sig - her er det primært
børnefamilierne, der bosætter sig.
 
Provstiudvalget drøftede ligeledes forholdet mellem
præst og menighedsråd, mellem drift, anlæg og
indhold. Det er vigtigt, at menighedsrådene også
involverer sig i det kirkelige indhold, så der ikke
opstår en deling mellem præsterne, der laver
indhold, og menighedsrådet, der sørger for at
vedligeholde bygninger og sikre en fornuftig
økonomi. Og omvendt. Præster og menighedsråd
skal lave kirke sammen med de elementer, der
indgår heri, sådan at man får ejerskab og bredt
tænker med i, hvad det vil sige at være kirke. Det
gælder også på tværs af sogne.
 
Århus Søndre Provsti har suppleret det store
samtalerum i budgetsamrådet med mindre
budgetmøder med enkelte eller flere menighedsråd.



Måske kan formen med mindre sammenhænge á 2-4
menighedsråd udbredes til andre emner såsom
samtaler om fælles aktiviteter.

13 - Fredens Sogn: synsprotokoller for 2019

a. Fredenskirken og kirkegården
b. Fredens Præstebolig 

Sager:
Syn - Fredens Sogn - Protokoller 2019 (2019 - 18006)

Bilag:
190328FredensSynsprotokol-kirke_kirkegård,
190328FredensSynsudskrift_præstegård

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

14 - Tiset Sogn: synsprotokoller for 2019

 

Sager:
Syn - Tiset Sogn - 2019 (2019 - 19525)

Bilag:
Synsudskrift for præstebolig og sognehus 2019,
Synsudskrift for funktionærbolig 2019,
Synsforretning, kirke og kirkegård 2019, Tiset Kirke -
Bygningssyn 2019

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til
at overveje brugen af ekstern arkitekt og udgifterne i
den forbindelse, især når der er også inden for de
seneste to år har der været flere besigtigelser og syn
med deltagelse af provstiets tilknyttede arkitekter:
 
2017: Provstesyn med provstiets bygningskyndige
arkitekt, Mogens Svenning
2018: Menighedsrådssyn med Bruno Viuf Larsen –
rapport foreligger.
2018: Besigtigelse af kirkens tag – foretaget af Klaus
Kaack Andersen
2019: Menighedsrådssyn med Bruno Viuf Larsen

15 - Evt.

 

Kirke Care blev drøftet kort.

16 - Orientering fra den katolske kirke i Århus vedr.
brug af lokaler

Brev fra den katolske kirke om fælleskirkelig
anvendelse af de lokaler, der tidligere husede den
katolske boghandel

Sager:
Henvendelse - Sct. Pauls MR - Brug af lokale (den
lukkede katolske boghandel) (2019 - 18504)

Bilag:
VS Kirketorvet, brev til Søndre Provsti

Provstiudvalget aftalte, at Søndre Provsti ikke
særskilt skal gå ind i samarbejde med den katolske
kirke. Det er et fælles spørgsmål mellem alle
provstier, så provstiudvalget afventer svar fra
Domprovstiet og Skt. Pauls Sogn.
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Søren Gynther-Sørensen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen Mogens Mejer Mortensen
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