
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. marts 2019 - d. 12-03-2019 kl. 09:00 til 12:00

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

Provstisekretær Mathias Hede Madsen deltog som referent.
Personalekonsulent Pernille Weldingh deltog fra punkt 8. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra 30. januar 2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 30.
januar 2019 (2019 - 2700)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt 

2 - Orientering

a. Møder i budgetudvalget den 8. november 2018 og
19. februar 2019
b. Samarbejdsaftaler med Aarhus Kommune
c. Generalforsamling om Folkekirkesamvirkes
fremtidige konstruktion den 19. marts 2019
d. Kolt Parkkirkegård, voldgiftssag

Sager:
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Økonomi - Budgetudvalget i de 4 Aarhus provstier -
Møder 5. september og 8. november 2018 (2018 -
27032)
Samarbejdsaftaler - Aarhus Kommune og Aarhus
Provstierne (2019 - 8625)
Samarbejdsaftaler - Aarhus Kommune og Aarhus
Provstierne (2019 - 8625)

Bilag:
2 Referat fælles Budgetudvalg 181108, Referat fælles

a. Provsten gennemgik budgetudvalgets beslutning
om fordeling af restpuljen på 5.981.000 kr. til budget
2020:
 
- Der bevilges et engangsbeløb på 200.000 kr. til
konsolidering af Skole-Kirkesamarbejdet. Ligeledes
blev det indstillet, at bevillingen til Skole-
Kirkesamarbejdet fremover reguleres med 1,7% pr.
år som den øvrige fremskrivning af ligningen. 
- Der bevilges 1.000.000 kr. til en ny diakonienhed,
som placeres i et sogn, f.eks. Gellerup i Aarhus
Vestre Provsti, så vi undgår vedtægter og endnu en
ny bestyrelse. Denne enhed kan være et vigtigt
fundament for ny opbygning af arbejdet bag
Folkekirkesamvirke. Der har været nedsat et udvalg,
som vil komme med forslag til en ny struktur, hvis
det på ekstraordinær generalforsamling besluttes at
nedlægge Folkekirkesamvirke i sin nuværende form.
 Man har således truffet en principbeslutning om at
afsætte midler for at sikre en struktur bag det
”Fælles om”, der arbejdes med i samarbejde med
Århus Kommune. Men der bør udarbejdes en



Budgetudvalg 190219, Begæring om syn og skøn,
Skønstema, Vedr. ny sag, Tillæg til samarbejdsaftale
mellem MSB og Folkekirken 01.03.19., 18-028938-6
Samarbejdsaftale med Folkekirken i Aarhus
8417613_1_0, Samarbejdsaftale mellem MSB og
Folkekirken i Aarhus Kommune - 01.03.19

nærmere beskrivelse af den struktur og det
fundament. 
- Kirken i byen får 400.000 kr. til en fælles
forprojekteringspulje, som tænkes anvendt med
200.000 kr. til hver af de to forprojekter ved
henholdsvis Viby Torv og Johanneskirken. 
- Der afsættes 925.000 kr. til anlæg i UngK,
- Der oprettes en pulje med 500.000 kr. til arbejde i
forhold til ungdomsuddannelserne med fælles
projekter på gymnasierne. 
- Endelig resterer der 2.956.000 kr., som fordeles
ligeligt med 739.000 kr. til hvert af de fire provstier.
 
Provstiudvalget drøftede, at budgetudvalgets
bevillinger afspejler, at der er mange idéer til
samarbejder med andre aktører. Men at disse
projekter også bør beskrives bedre inden de endelige
bevillinger.
Provstiudvalget drøftede i den sammenhæng
budgetprocessen, hvor fordelingsudvalget laver
indstillinger af økonomiske prioriteringer til
budgetudvalget, der træffer endelig beslutning om
den endelige fordeling af ligningsmidlerne i de fire
Aarhus-provstier. Derfor skal en drøftelse i de
enkelte provstiudvalg egentlig foregå efter referatet
fra fordelingsudvalget og inden mødet i
budgetudvalget. Det stiller større krav til
koordinering og placering af møderne.
 
b. Provstiudvalget drøftede samarbejdsaftalerne
med Aarhus Kommune om hhv. Skole-Kirke og på
social- og beskæftigelsesområdet. Aftalerne
formaliserer det allerede eksisterende samarbejde
mellem kirkerne og
kommunen. Beskæftigelsesforvaltningen
samarbejder med en række kirker om jobtræning,
arbejdsprøvning og fleksjob. Blandt andet med
placeringer på kirkegårde og sognegårde med
forskellige opgaver indenfor servicesektoren, grønne
områder, kontor/akademisk arbejde med flere.
 
Konkret har Beskæftigelsesforvaltningen derudover
et samarbejde med flere præster fra provstierne
omkring frivillige aktiviteter. Socialforvaltningen
samarbejder med Aarhus Domprovsti omkring
Vinterherberget.
Måltallene i aftalen er en hensigtserklæring, som
søges opnået i samarbejdet. I Aarhus Nordre og
Søndre Provstier kan personalekonsulenten fungere
som et forbindelsesled til kommunen mht.
beskæftigelse, da hun har overblikket over de
enkelte sognes personalebehov.
 



c. Provsten deltager i generalforsamling i
Folkekirkesamvirke, hvortil der er inviteret én fra
hver af de deltagende sogne. Helga Kolby Kristiansen
redegjorde for udvalgsarbejdet om samvirkets
fremtid, som hun har deltaget i. Både udvalget og
bestyrelsen er enig i at indstille, at
Folkekirkesamvirke nedlægges og erstattes af en ny
struktur for diakonisamarbejde.
 
d. Voldgiftssagen om Kolt Parkkirkegård er sat i gang,
og Kolt Menighedsråd er blevet bedt om at deponere
30.000 kr.

3 - Budget 2020

a. Fastsættelse af kirkekassernes driftsrammer 2020
b. Brandsoft-abonnementer

Sager:
Slettes - Aarhus Søndre Provsti (2018 - 18988)
Budget - Budgetmøder med menighedsråd - Aarhus
Søndre Provsti - april 2019 (2018 - 37877)

Bilag:
060918 Budgetmøde 18 - Ormslev, 060918
Budgetmøde 18 - Kolt, 060918. Budgetmøde 18 -
Ravnsbjerg, 060918. Budgetmøde 18 - Fredens,
060918. Budgetmøde 18 - Viby, Til alle mr. og
provstiudvalg med udmelding om renten for 2020 og
rammen for det bindende stiftsbidrag for 2020

a.
 
Provstiudvalget fulgte op på de budgetsamtaler, der
har været afholdt med 5 menighedsråd i april 2018
for at afgøre, om disse kirkekasser skal reguleres
igen i 2020.
Kolt har fået tilført 600.000 kr. Budgetmodellen
viser, at Kolt nu bør være i mål med tilførsel af midler
i forhold til de givne parametre. Der tilføres derfor
ikke yderligere midler.
Ormslev har fået 575.000 kr. tilført og står ifølge
budgetmodellen til at skulle have flere midler tilført,
men regnskaberne viser, at menighedsrådet kan
akkumulere frie midler hvert år med det nuværende
ligningsniveau. Derfor reguleres Ormslev Kirkekasse
ikke på den foreløbige driftsligning. Men en samtale
om sognets fortsatte udvikling fra landsogn til
forstadssogn følges, idet vi dog pointerer, at der over
de lokale ligningsmidler betales 425.000 kr. til en
100% lokalfinansieret præst til Ormslev.
Ravnsbjerg har afleveret 300.000 kr. og har ydet en
god indsats for at trimme sine driftsudgifter. Det nye
varmeanlæg i kirken bør give en besparelse på
140.00 kr. i varmeudgifter, som kommer kirkekassen
til gode. Ravnsbjergs driftsligning reguleres således
ikke, før der sker ændringer på de ansættelser, der
naturligt er bundet af givne overenskomster.
I Fredens er målet nået nu med hensyn til at afgive
midler. Fredens har det højeste aktivitetsniveau i
provstiet, men har været nødt til at foretage
afskedigelser på personalesiden, hvilket kan få
konsekvenser for ledelsen af de frivillige. Fredens
reguleres derfor ikke yderligere.
Viby er i en proces med at afgive midler. Der er
blevet skåret med 175.000 kr., og sognet står til at
skulle aflevere yderligere 600.000 kr. på grund af
kirkegårdens udgiftsniveau, hvilket skyldes et meget
højt forbrug af lønmidler. Kirkegården er meget
plejekrævende på grund af dens beskaffenhed.
Derfor er provstiudvalget indstillet på at lade



kirkegården beholde 200.000 kr.  I 2020 skal der
overføres 100.000 kr. fra kirkegårdsdriften til
kirkekassens øvrige drift, som kører stramt, mens
kirkegården i 2021 og 2022 skal aflevere 100.000 kr.
hvert år. Desuden vurderes det, at der kan spares en
medarbejder på kirkegården; en besparelse, der
allerede kan mærkes i 2019, fordi man sparer et
halvt årsværk. I 2020 slår besparelsen helt i gennem
med et helt årsværk. Kirkegården skal omlægges for
at gøre den mere plejevenlig. Derfor kan de 200.000
kr., som kirkegården afgiver i 2021-22, spares op til
omlægning allerede fra 2020, fordi den mindre
bemanding frigør midler til det. Provstiudvalget
afventer de næste års økonomiske udvikling, før det
tager stilling til, om Viby også skal afgive de sidste
100.000 kr. op til de 600.000 kr.
 
Provstiudvalget besluttede at indstille, at de
foreløbige driftsrammer ikke reguleres i forhold til
den endelige bevilling på budget 2019. Dermed
bliver følgende driftsrammer meldt til
menighedsrådene senest den 15. april:
 
Viby Kirkekasse: 5.092.920 kr.
Ravnsbjerg Kirkekasse: 3.545.950 kr.
Fredens Kirkekasse: 4.588.290 kr.
Skåde Kirkekasse: 5.152.660 kr., hvilket inkluderer
125.000 kr. til lokalfinansieret præst.
Holme: 4.942.430 kr.  (Holme tillægges ikke ligning til
renteudgifter, da lånet indfries)
Tranbjerg: 4.474.650 kr., hvilket inkluderer 375.000
kr. til lokalfinansieret præst.
Ormslev: 3.300.790 kr., hvilket inkluderer 425.000 kr.
til lokalfinansieret præst.
Kolt: 3.248.780 kr.             
Mårslet: 3.420.600 kr., hvilket inkluderer 175.000 kr.
til lokalfinansieret præst.
Beder: 2.790.320 kr.
Malling: 3.015.320 kr.
Tiset: 1.724.730 kr.
Astrup-Tulstrup-Hvilsted: 2.753.710 kr.
 
Provstiudvalget overvejer, om der skal afsættes
midler til en aktivitetspulje og en pulje til omlægning
af kirkegårde, hvorfra sognene kan søge midler.
Puljer er den eneste måde, vi kan imødegå de
negative konsekvenser, som budgetmodellen får for
nogle af de aktive sogne, der skal aflevere midler.
Ligesom de kan fremme samarbejder – og på den
måde understøtte den udvikling, som folkekirken går
i retning af.
 
b. Brandsoftabonnementer.



Provstiudvalget besluttede, at udgiften til
Brandsoftabonnementer lignes til PU-Kassen og på
den måde spare den store mængde tid, der
anvendes på administration i forbindelse med
udspecificering af faktura og udsendelse til
menighedsrådene samt efterfølgende bogføring.
Provstiet opnår stor rabat ved at have samlet sine
abonnementer i provstier, idet der kun betales for et
abonnement, selv om en bruger har adgang til flere
kasser, som det f.eks. er tilfældet med
regnskabskontoret medarbejdere. Det kræver blot,
at EG Brandsoft får besked, når en bruger oprettes
mere end én gang, da deres fakturasystem
automatisk sender regninger ud, når der oprettes en
bruger. Der er fundet 23 brugere, der er oprettet
flere gange, hvilket giver en besparelse på op mod
60.000 kr. fra maj 2019.
Konsekvensen ved at lægge hele udgiften i PU-
Kassen er, at de enkelte menighedsråd ikke kan
hjemtage kirkegårdsmoms på de abonnementer, der
vedrører kirkegården.
Den sparede udgift for menighedsrådene træder i
stedet for fremskrivning af kirkekasserne.
Provstisekretæren undersøger de enkelte
abonnementers indhold.

4 - Provstiudvalgskassens regnskab 2018

Behandling af provstiudvalgskassens regnskab 2018.
 
Bilag fremsendes. 

Provstiudvalget godkendte regnskab 2018 for Aarhus
Søndre Provstiudvalgskasse, CVR-nummer 21113042,
afleveret d. 08.03.19 kl. 15.13.
 
Der er siden aflevering af regnskabet fundet 115.000
kr. i bogføringen, som ikke er blevet indtægtsført på
regnskabskontoret (brandsoftabonnementer).
Dermed udgør underskuddet på regnskabskontoret
drift 168.000 kr. i stedet for 283.000 kr. Der er tale
om en intern fordeling i resultatdisponeringen
mellem regnskabskontoret og provstikontoret, som
rettes op med regnskab 2019.

5 - Provstikontoret: anskaffelse af ny multimaskine

Ansøgning om udskiftning af 4 gamle printere og
kopimaskiner til én fælles multimaskine til provsti-
og regnskabskontor.
Mundtligt tilbud fra Red Office på 33.750 kr. +
opsætning.

Godkendt.
 
Red Office bedes levere multimaskine, inkl. kodet
brugerstyring.

6 - Viby Sogn: Ansøgning om ophævelse af
bopælspligt

a. Ansøgning om ophævelse af bopælspligt for
Henrik Søgaard Mikkelsen

a. Provstiudvalget anbefaler ophævelse af
bopælspligten, og menighedsrådets ansøgning
sendes ad tjenestevejen til Kirkeministeriet.
 
b. Der er bred enighed i provstiudvalget, at



b. Ansøgning om igangsættelse af salg af
Møgelmosevej 16, Viby, hvis ministeriet godkender
ophævelse af bopælspligten.
 
Menighedsrådet skal indhente tilbud fra to mæglere.
Provstiudvalget skal godkende formidlingsaftale
samt den endelige salgsaftale.
 
c. Fremtiden for embedsboligen på Kirkestien 1.
Møde 5. marts 2019 med præstegårdskonsulent.
 

Sager:
Tjenesteboliger - Viby Pastorat - Ophævelse af
bopælspligt (2019 - 8300)

Bilag:
Scan_20190221 (2)

Møgelmosevej er uegnet som tjenestebolig. Såfremt
bopælspligten ophæves, godkender provstiudvalget
derfor, at salgsprocessen for Møgelmosevej 16
igangsættes, hvilket betyder, at menighedsrådet skal
indhente mindst 2 vurderinger fra
ejendomsmæglere. Formidlingsaftale med den
ønskede mægler samt købsaftalen skal godkendes af
provstiudvalget.
 
c. Provstiudvalget drøftede tre scenarier for den
fremtidige præstebolig i Viby Sogn, som
menighedsrådet skal forholde sig til:
 
1.Kirkestien 1 med den gamle præstebolig bevares.
Derfor skal den renoveres for skimmelsvamp, og 1.
sal bør sættes i stand. Der foreligger et overslag på
2.300.000 kr., der inkluderer kælder, stueetage og
vinduer. Der er endnu ikke indhentet tilbud på
renovering af overetagen, men
præstegårdskonsulenten anslår, at det vil koste ca.
1.000.000 kr. Et renoveringsprojekt vil derfor koste
3.300.000 kr. Ulempen ved denne løsning er, at
projektet inkluderer ikke udskiftning af taget og
isolering, hvorfor det ikke er energivenligt.
 
2. Den gamle bolig på Kirkestien 1 rives ned, og der
bygges en ny bolig på stedet. Udgiften til en ny
energivenlig bolig på ca. 225 kvm. til 20.000 kr. pr.
kvm. er ca. 4.500.000 kr. Hertil kommer garage, ny
have, flisebelægning og afskærmning til 700.000kr.
Ulempen er, at det ikke er attraktivt at bo så tæt på
det trafikerede Viby Torv.
 
Kirkestien 1 er bevaringsværdigt i kategori 4, hvilket
betyder, at den kan rives ned uden høring af
byrådet. Vælger man løsning 2, skal der regnes med
en udgift på ca. 20-30.000 kr. miljøscreening og 150-
200.000 kr. til nedrivning, afhængigt af
byggematerialer.
 
3. Der købes en anden bolig i kvarteret omkring
kirken på ca. 225 kvm., hvilket koster ca. 5.000.000
kr. plus udgifter til maling og klargøring.
Menighedsrådet kan kontakte ejendomsmægler for
muligheder.
Ulempen ved denne løsning er, hvad der sker med
Kirkestien 1 og grunden, hvis den afhændes. Forud
for salg bør det undersøges, hvad lokalplanen tillader
af bebyggelse på grunden.
Omvendt kan et salg af huset generere en indtægt,
der kan være med til at finansiere køb af en anden
bolig. Den offentlige ejendomsvurdering udgør på
3.250.000 kr. og grundværdien er 360.000 kr.



 
Alternativt er det en mulighed at lade Kirkestien 1
nedrive, beholde grunden og udvide sognehuset den
vej. Eller blot beholde det og lade Genbrugsen flytte
der over, mens deres lokaler så udnyttes til kontorer.
 
Uanset, hvilken løsning, der vælges, er det
provstiudvalgets klare holdning, at der skabes en
langsigtet løsning, som der er opbakning til i sognet,
sådan at man sikrer den nødvendige legitimitet til at
gennemføre en så omfattende ændring.
 
Hertil kommer, at uanset hvilket scenarie, som
menighedsrådet vælger, skal der tillægges en udgift
på ca. 1.000.000 kr. til udvidelse af sognegården for
at gøre plads til indretning af præstekontorer.

7 - Mårslet Kirke: Ansøgning om omdisponering af
5% midler

Ansøgning om omdisponering af bevilgede 5%
midler på 100.000 kr. fra udbedring af Mårslet
Kirkegårds syddige til udbedring af sætning i
tagkonstruktion på Mårslet Kirke.

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkes tag - Aarhus Søndre Provsti
- 5%-midler (2019 - 8321)

Bilag:
2019.02.07 Mårslet kirke - Omdisponering af midler
til tagreparation, Mårslet Kirke - Omdisponering af
5% midler

Godkendt.
 
Midlerne udbetales mod dokumentation for
udgifterne.

8 - Takster for brug af kirke for ikke-
folkekirkemedlemmer

Drøftelse af takster for brug af kirke for ikke-
folkekirkemedlemmer 

Provstiudvalget havde en principiel drøftelse af
at indføre en takst for ikke-folkekirkemedlemmers
brug af kirken ved kirkelige handlinger som f.eks.
bisættelser. I denne drøftelse er det vigtigt at
definere hvem folkekirken er til for. Er folkekirken
for alle? For medlemmerne? Eller kun for de aktive?
Hidtil har folkekirken hentet legitimitet ved at være
kirke for hele folket, hvilket også understøttes af det
stigende samarbejde med omverdenen. Men
samtidig falder medlemstallet og dåbsprocenten.
 
Den kirkebogsførende sognepræst er
begravelsesmyndighed, og man skal lade det være
op til præstens bedømmelse ud fra en samtale, om
ikke-medlemmer kan få en begravelse med gejstlig
medvirken. Personale skal i den sammenhæng følge
præsten. Men det er menighedsrådet, der afgør om
ikke-medlemmer skal betale for brug af kirke og



personale. Det er et rimeligt synspunkt, men det kan
også virke pædagogisk forkert at offentliggøre en
pris, der aldrig kan svare til, hvad det koster at være
medlem.
 
En evt. takst skal beregnes ud fra
lønomkostninger samt rengøring og opvarmning af
kirke. I denne beregning kan det være relevant at
medtage, hvad det koster at blive bisat fra Vestre
Kapel. Provstikontoret arbejder videre med en
beregning af en evt. takst, så vi kan understøtte de
sogne, der ønsker at tage betaling.
 
Det drøftes med menighedsrådene på
budgetsamrådet, om der skal indføres takster.

9 - Orientering fra personalekonsulenten

 

Personalekonsulent, Pernille Weldingh, gav en status
for sit arbejde i de første måneder af sin ansættelse.
 
Leder af kirkegårdsamarbejdet mellem Fredens,
Skåde og Tranbjerg er fratrådt, og Pernille Weldingh
bistår menighedsrådene med at få skabt en ny
struktur i samarbejdet. I Mårslet er man i gang med
at omorganisere personalet. I denne proces hjælper
personalekonsulenten med at facilitere temadage. I
Ravnsbjerg har hun kort været inde over et
stillingsopslag til barselsvikar for kirke-
kulturmedarbejder. I Tiset har der været bistand i
forhold til lønindplacering for graveren. I Beder-
Malling har man omdannet kirkegårdslederstillingen
fra en tjenestemandstilling til en
tjenestemandslignende stilling. I Ormslev er
sekretærstillingen blev ændret, mens der er blevet
forlænget en fleksmedarbejder i Tranbjerg. Desuden
opslag af graverstilling i Ormslev. Endelig medvirker
Pernille Weldingh i processen om Viby Kirkegård
Endelig oplyste hun, at der er indgået aftale med
Viby Kirkegård om, at deres sæsonmedarbejdere er
startet tidligere i år for at kunne assistere på Ormslev
Kirkegård, indtil deres ansættes en ny graver dér.

10 - Evt.
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