
Referat for: Aarhus Søndre Provstiudvalg

PU møde 19. marts 2018. Kl. 9.00
Mødested: Hjulbjergvej 175

Mødepunkt Beslutning

1 Referat fra pu møde den 1. marts 2018
Sag: Referat (1391)

PU møde 1. marts 2018

Godkendt.

2 Fastsættelse af kirkekassernes driftsrammer
2019

Lars Thruesen præsenterede budgetmodellens
resultet efter menighedsrådenes indberetninger af
2017 tallene.
Provstiudvalget valgte at lade fordelingen af
driftsligningen være uændret for kirkekassernes
budgetter 2019 i forhold til 2018 tildelingerne, så
der gives et pusterum til dialog med nogle af
sognene om tildelingen.

Driftsligning 2019:

Viby kr. 5.092.920

Ravnsbjerg kr. 3.545.950

Fredens kr. 4.588.290

Skåde kr. 5.027.660 + 125.000 til overenskomst
ansat præst.

Holme kr. 4.942.430 + 70.094 renter til lån.

Tranbjerg kr. 4.099.650 + 375.000 til overenskomst
ansat præst.

Ormslev kr. 2.875.790 + 375.000 til
overenskomstansat præst.

Kolt kr. 3.248.780

Mårslet kr. 3.245.600 + 125.000 til overenskomst
ansat præst.

Beder kr. 2.970.320

Malling kr. 3.015.320

Tiset kr. 1.724.730

Astrup-Tulstrup-Hvilsted kr. 2.753.710

I alt kr. 48.021.244
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Mødepunkt Beslutning

Provstiudvalget planlægger at afholde møder med
repræsentanter fra Fredens, Ravnsbjerg, Viby,
Ormslev og Kolt om forberedelse af evt.
budgetmæssige ændringer i 2020 den 23. og 24.
april.

3 Ungekonference Tro og Viden. Ansøgning
Sag: Ungekonference om Tro og Viden (1358)
Kr. 20.000

Ungekonference Tro og Viden. Ansøgning

Provsten har undersøgt de øvrige provstiers
indstilling til ansøgningen om Ungekonferencen
"Tro og Viden". Flere provstier har allerede
godkendt en bevilling til konferencen. Provsten i
Aarhus Søndre provsti har af sine provstekolleger
fået til opgave, at undersøge projektet nærmere og
kontakte de involverede præster. Ud fra samtalen
vurderes om også Aarhus Søndre provsti går med i
projektet med en bevilling på kr. 20.000. Evt.
bevillinger samles i Skanderborg provsti, der sørger
for en samlet betaling til konferencen.

4 Provstiudvalgskassens regnskab 2017
Sag: PUK 2017 (1193)
Aarhus Søndre provstiudvalg CVR-nr.
21113042,
Regnskab 2017, afleveret d. 05-03-2018 14:06

PUK regnskab 2017

Godkendt.

5 Evt. Ved provsten:
- arbejdsmarkedes konflikt. Ved spørgsmål om
strejke og lockout blandt kirkernes personale
henvises til Landsforeningen af menighedsråd.

- præsteboligerne synes generelt at være i dårlig
stand i provstiet. Hvilket også er konstateret ved
fraflytnings syn af Ravnsbjerg præstebolig,
Selmersvej 7.

- Orientering fra arbejds processen om fælles
personalekonsulent for flere interesserede provstier.

Lars Thruesen:
-  Regnskabsmedarbejder på det fælles
regnskabskontor. Der er kommet 18 ansøgningerne
og bestyrelsen for regnskabskontoret holder møde
den 19. marts for at udvælge ansøgere til
jobsamtaler.

Egon Brauer:
- Orientering om den kgl. bygningskonsulents
udtalelse om Holme kapel bygning efter møde med
menighedsrådets forretningsudvalg og provsten.
Menighedsrådet arbejder videre med omvendt
licitation således, at de indhenter to tilbud mere for
at overholde tilbudsloven. Denne udbuds model
kan virke som inspiration for andre menighedsråd.
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