
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

13. november 2018 - d. 13-11-2018 kl. 14:30 til 17:30

Deltagere: Aarhus Søndre Provstiudvalg

Afbud fra Per Thomsen. 

Mødepunkt Referat

1 - Referat fra provstiudvalgsmøde 24. okt. 2018

- Bilag 

Godkendt.

2 - Viby kirkerenovering nyt budget

Afventer bilag 

Orientering ved Hans Christian Feindor-Christensen.
Menighedsrådet har ikke fået alle de midler de har
søgt om fra fonde.
Der vil være et underskud på ½ mill. kr. og man
forsøger at finde besparelser i projektet så
økonomien kan hænge sammen.
Men der er udtaget opgaver, som vil være ærgerligt
at undlade eksempelvis maling af kirkebænkene og
nummertavlerne.
Menighedsrådet vil derfor indsende en oversigt og
ansøgning om ekstra anlægsmidler til
provstiudvalgsmødet den 6. dec. 2018.

3 - Tiset sogn. Ansøgning til budgetreserven.
Orientering om kirkekassens frie midler.

- Bilag 

Tiset menighedsråd har gjort rede for de uforudsete
udgifter og for de planlagte projekter der skal
finansieres af de frie midler. Disse vigtige projekter
må udskydes, hvis ikke de uforudsete udgifter
dækkes af budgetreserven.
Provstiudvalget har derfor bevilget kr. 126.000 fra
provstiets budgetreserve til at dække
- udskiftning af drænledning ved præsteboligen kr.
39.800
- udgifter til svampeundersøgelse i præsteboligens
kælder kr. 35.388
- udgifter til efterbetaling af forkert lønindplacering
for gravermedhjælper. Sag afgjort ved
kirkeministeriet. kr. 55.000
 
 
 

4 - Provstiudvalgskassens endelige budget 2019 Det endelige budget 2019 godkendt.
Det overvejes at opsige fælles abonnement ved EG



- Bilag
Afleverings stempel:
Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 21113042.
Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 05-11-2018
16:56

Brandsoft. Medtages som drøftelse ved
budgetsamrådet 2019.
 

5 - Kolt ansøgning i provstipulje til baby salmesang

Venter på ansøgning ellers udskydes punktet til
provstiudvalgsmødet den 6. dec. 

Der er ikke indkommet nogen ansøgning og punktet
udskydes til næste møde. 

6 - Viby præstebolig. Skimmelsvamp.
Fremtidsscenariet.

 

Hans Christian Feindor-Christensen gjorde rede for
udbedrings muligheder i Viby præstebolig for at
bekæmpe den konstaterede skimmelsvamp.
Provstiudvalget støtter menighedsrådets prioritering
af at fylde kælderen op til en estimeret  udgift til kr.
2,3. mill.  samt etablere to præstekontorer i den ene
ende af præsteboligen. Provstiudvalget afventer
yderligere oplysende materiale.

7 - Orientering om regnskabskontoret

V. Lars Thruesen 

Der er hentet ekstra arbejdskraft ind til
regnskabskontoret og derfor er alle kirkekasser
bogført til dags dato.
Der vil være jobsamtaler den 26. november 2018 og
der forventes at tiltræde en ny regnskabsfører pr. 1.
januar 2018. Der vil blive udarbejdet et introprogram
for den nye medarbejder.
Den 10. december 2018 vil der afholdes et møde for
de folkevalgte kasserer.
I januar 2019 vil der blive afholdt evalueringsmøde.

8 - Orientering. Beder sognegård. Svarbrev til PU´s
beslutning den 24. okt. 2018.

- Bilag 

Taget til efterretning. 

9 - Orientering. Gravsted for Hjemløse

- Bilag 

Taget til efterretning.
 

10 - Opgaver på provstikontoret.

- Bilag. 

Taget til efterretning. 

11 - Evt.

 

- Byggeprojekt i Fredens anbefales, at blive
indsendt til godkendelse inden håndværker tilbud
indhentes.



- Ansøgning om opsætning af stentavler i forbindelse
med renovering af Ormslev kirke er indsendt til
godkendelse i stiftet. Udgiften vil kunne holdes
indenfor budgettet.
-  Der er planlagt Drop In Dåb den 29. marts 2019 i
Fredens kirke.


