
Referat for: Aarhus Søndre Provstiudvalg

PU møde 1. marts 2018. Kl. 9.00
Mødested: Hjulbjergvej 175, Holme

Afbud fra Hans-Christian Feindor Christensen

Mødepunkt Beslutning

1 Referat fra provstiudvalgsmøde 24. januar
2018
Sag: Referat (1383)

PU møde fra 24. jan. 2018

Godkendt.

2 Orientering fra

Provst
- Status kapelsag Holme og tilbuds loven.

Formand

Udvalg
- Status udvalg for fælles personalekonsulent.
- Status udvalg for fælles
kommunikationsmedarbejder.
- Opfølgning på konferencen "Fælles om".

Orientering ved provst.
Holme kapelsag:
- Provstiudvalget drøftede muligheden for bedre at
kunne overholde det afsatte budget ved
underhåndstilbud med fast aftalt pris hos et
byggefirma sådan som Holme menighedsråd har
prøvet. Men det er ved offentlig byggeri vigtigt at
overholde tilbudsloven således, at der konkurreres
på kvalitet ved indhentelse af to underhåndstilbud
mere ud fra samme tegning, som menighedsrådet
vil købe for ca. kr. 100.000.

Udvalg orientering ved provst.
Fælles personalekonsulent:
- Aarhus søndre provsti er tovholder for mulig
ansættelse af en fælles personalekonsulent.
Beslutning på budgetsamråd i henholdsvis Vestre-,
Dom- og Nordre provsti afventes, Samarbejde med
Farvskov og Skanderborg provsti undersøges.
Næste udvalgsmøde den 17. april kl. 15.00 i Holme
sognegård.

Fælles kommunikationsmedarbejder:
- Søndre-, Nordre- og Domprovstiet arbejder om
ansættelse af fælles kommunikationsmedarbejder.
Vestre provsti ønsker at være med i en
tilkøbsordning.

"Fælles om"
- Fælles drøftelse evt. på budgetsamråd - " Hvordan
kan der fremover arbejdes sammen med kommunen
om Diakoni" ved Helga Kolby Kristansen.

3 Mårslet kirkerenovering. Endelig budget til
godkendelse
Sag: Renovering af kirke (329) - Mårslet Sogn

Endelig budget til godkendelse

Provstiudvalget godkender og videresender det
endelige budget til stiftet.
Menighedsrådet har valgt at finde
projektbesparelserne ved at undlade:
- projektor og lærredsløsning i medie installationen
kr. 42.500 inkl. moms
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- fugning af kvadre i våbenhuset kr. 37.500 inkl.
moms
- nyt loft i våbenhus kr. 62.500 inkl. moms.

Renoveringsprojektet er herefter budgetteret med
en udgift på kr. 5.791.250 svarende til finansierings
summen,
Anlægsbevilling kr. 5.031.250
Fondsmidler kr.          760.000

De uforudsete udgifter på kr. 606.250 inkl. moms i
budgettet vil forhåbentlig rumme de udvalgte
besparelser.

4 Plan for omlægning og udvidelse af
kirkegården.
Sag: Udvidelse af Tranbjerg kirkegård (600) -
Tranbjerg Sogn

Plan for omlægning og udvidelse af
kirkegården.

TRANBJERG KIRKEGÅRD. Vejledende
udtalelse vedr omlægninger på kirkegården.

Provstiudvalget har indhentet udtalelse fra ekstern
kirkegårdskonsulent Susanne Wagner, der påpeger
den mangelfulde udregning i behovsanalysen
udarbejdet af arkitektfirmaet Wad. Menighedsrådet
anmodes derfor om, at få genberegnet det
fremtidige gravplads behov ved bla. kalkulation af
gravstedernes fornyelses frekvens, begravelse i
allerede erhvervede gravsteder samt opgørelse over
nyerhvervede gravsteder og kistenedsættelser inden
for de sidste 10 år.

Behovsanalysen har betydning for den fremidige
plan for eventuelle nye anlæg på kirkegården.

Provstiudvalget godkender det fremsendte forslag
til omlægning af gravgårdene A-F på Tranbjerg
kirkegård for at anlægge flere kistegravpladser her
og nu, idet provstiudvalget vurderer, at
plantegningen fra firmaet Wad fastholder den
overordnede ide med gravgårdene.

5 Ansøgning fra Kolt menighedsråd.
Sag: Indvendig kalkning af Kolt kirke. (1381)
- Kolt Sogn

Ansøgning

Provstiudvalget godkender, at Kolt menighedsråd
begynder at bruge af de tildelte anlægsmidler til
indvendig kirkekalkning i 2018 ialt kr. 335.000  til
forundersøgelse og udarbejdelse af en kalknings
plan ved Nationalmuseet, idet der tidligere
uheldigvis er brugt limfarve ved indvendig
kalkning af kirken. Når den nye kalknings-plan
foreligger skal den indsendes til godkendelse i
stiftet.

Denne tilkomne ekstra udgift må anses, som en
uforudset udgift og menighedsrådet kan om
nødvendigt vende tilbage med en ansøgning til
provstiets budgetreserve.

6 Stiftsrådet forhører sig om interessen for
fælles provstiudvalgsmøder.
Sag: Til provstiudvalgene i Aarhus Stift om
forslag til genoptagelse af årlige provstimoder
(1380)

Provstiudvalget tilslutter sig to arrangementer
inden for en valg periode på fire år betinget af, at
møderne arrangeres med en inddragende form -
med korte indlæg og dertilhørende drøftelser
gruppevis, som har relevans til nødvendige fælles
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Skrivelse fra Stiftsrådet.

refleksioner og det videre arbejde i provsti og
sogne. Der opfordres til, at der gøres brug af de to i
Stiftsrådet siddende provsters erfaringer og viden,
således at de valgte temaer har aktualitet og
relevans for den virkelighed, der arbejdes med i
provstierne.

7 Anbringelse af provstiudvalgskassens likvide
midler.

Samlet rente udgift 2017 ved anbringelse af
midler i Danske bank kr. - 59.127

Provstiudvalget konstaterer, at der har været en stor
renteudgift på provstiets indestående puljemidler i
2017.
Provstiudvalgsmedlem Lars Jacobsen vil undersøge
rentesatsen i landets systembanker før
provstiudvalget tager stilling til anbringelse af
midlerne.

8 Bilag til regnskabsinstruks.

Se venligst vedhæftede fil.

Godkendt.

9 Udkast. Provstiudvalgskassens regnskab
2017

Se venligst vedhæftede fil.

Gennemgang af provstiudvalgskassens regnskab
2017 samt udbetalinger af provstiets reserve pulje
og af de opsparede midler.
Regnskabet afleveres i økonomiportalen inden
næste pu møde den 19. marts 2018.
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10 Meddelelse fra revision BDO
Sag: Afslutning af kasseeftersyn ultimo 2017
(1373)

Meddelelse fra revision BDO

Taget til efterretning.

11 P plads ved Tiset kirke. Stiftets godkendelse.
Sag: Parkeringsplads ved kirken (1054) - Tiset
Sogn

Stiftets godkendelse

Taget til efterretning.

12 Provstesyn 2018 NB: ÆNDRING
Sag: Provstesyn 2018 (1310)

Provstesyn 2018 NB: ÆNDRING

Taget til efterretning.

13 Aftale om fokusgruppeinterview i
forbindelse med Lov om Forsøg Folkekirken
Sag: Puljemidler- Forsøgsramme 1, Aarhus
Søndre Provsti (1215)

Aftale om fokusgruppeinterview i forbindelse
med Lov om Forsøg Folkekirken

Taget til efterretning.

14 Stiftets afgørelse vedr. ny
mandskabsbygning
Sag: Holme Kirke, Kapelbygning (980) -
Holme Sogn

Stiftets afgørelse vedr. ny mandskabsbygning

Taget til efterretning.

15 Viby Kirke, Aarhus Søndre Provsti - indv.
istandsættelse, herunder nyt varmeanlæg
Sag: Indvendig istandsættelse i Viby Kirke
(619) - Viby Sogn

REVIDERET: Viby Kirke, Aarhus Søndre
Provsti - indv. istandsættelse, herunder nyt
varmeanlæg

Taget til efterretning.

16 Advokatens brev til Landskabsarkitekt Wad
- vand på Parkkirkegården
Sag: 5 års gennemgang af ny kirkegård (1290)

Taget til efterretning.
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- Kolt Sogn

Advokatens brev til Landskabsarkitekt Wad -
vand på Parkkirkegården

17 Evt. - Drøftelse af konstruktionen for Aarhus
provstiernes budgetudvalgsmøder. Provstiudvalget
finder det uheldigt, at ikke alle
provstiudvalgsmedlemmer bliver informeret om
mødeindkaldelse eller ser referaterne fra møderne
men kun de fire, der repræsenterer provstiudvalget.

- Orientering om stillingsopslag til stillingen som
regnskabsfører på det fælles regnskabskontor.
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