
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 17. august 2022 - d. 17-08-2022 kl. 09:00 til 13:00

Deltagere: Lars Thruesen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Helga Kolby Kristiansen, Lars Vestergaard
Jacobsen, Jette Rosenberg Christiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Mogens Mejer Mortensen,
Lars Romby

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2022
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 15. juni
2022 (2022 - 13128)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt. Der blev tilføjet et nyt punkt 3 om
budgetudvalgsmøde den 22. august 2022 og et nyt
punkt 4 om kriterier for uddeling af fælles midler i
provstiet

2 - Provstens orientering

a. Skimmelsvamp i Mårslet Præstebolig, møde den
19. august 2022
b. Konsulentrunde i Tranbjerg Kirke, den 24. august
2022
c. Studietur for provstiudvalget til Favrskov Provsti,
den 25. august 2022
d. Ny sognepræst i Viby Sogn, udnævnt pr. 1.
september 2022
e. Provstiudvalgsmode på Diakonhøjskolen, den 13.
september 2022 kl. 16-19.00, tilmelding åben
f. Provstiudvalgskonference den 1. oktober 2022 i
Odense, pris: 890 kr.
g. Afholdelse af DropInDåb i Ravnsbjergkirken fredag
d. 11. november 2022

a. Provsten deltager i møde ved boligen, hvor
præstegårdskonsulenten, Teknologisk Institut og
menighedsrådet deltager. Præsten genhuses indtil
videre i eget sommerhus. Boligen står i forvejen
foran istandsættelse, og provstiudvalget drøftede
kort mulighederne for nybyggeri.
b. Stiftets konsulenter besøger Tranbjerg Kirke for at
besigtige orgel m.v. kl. 11.35-12.35.
c. Studieturen til Favrskov blev gennemgået.
d. Provsten orienterede om indsættelse af ny præst i
Viby Sogn. Udnævnelsen er fortsat ikke kommet fra
kirkeministeriet.
e. Dagsorden for provstiudvalgsmode blev
gennemgået. Provstiudvalget kunne ønske større
fokus på, hvad provstiudvalget og menighedsrådene
har behov for, frem for hvad stiftet kan tilbyde.
f. Program og tilmelding følger senere.
g. DropInDåb fastholdes, mens der ikke har været
stor interesse for vielse.

3 - Budgetudvalgsmøde den 22. august 2022

Punkt tilføjet på møde: drøftelse forud

Lars Thruesen orienterede om processen i
forbindelse med valg af ny budgetprovst. Provsterne
i Århus har opnået enighed om at indstille Jette



for budgetudvalgsmøde Marie Bundgaard-Nielsen som ny budgetprovst, når
Esben Andersen fratræder som budgetprovst den 1.
februar 2013 og går på pension den 1. april 2023,
selvom der indtil nu har været et princip om, at
budgetudvalgsformand og budgetprovst ikke kan
komme fra samme provsti.
 
Provstiudvalget drøftede det stramme tidsperspektiv
for det udviklingsudvalg, man besluttede at
nedsætte på budgetudvalgsmøde i maj, samtidig
med overgangen mellem to budgetprovster i 1.
kvartal 2023 og ny provst i Århus Vestre Provsti efter
1. april 2023. Udvikling og økonomi skal gerne
hænge sammen.
 
Provstisekretæren husker fremover at sende
dagsorden og referat fra såvel
fordelingsudvalgsmøder som budgetudvalgsmøder
til Mogens Mortensen og Lars Romby, der ikke er
medlem af budgetudvalget.

4 - Kriterier for uddeling af midler

Punkt tilføjet på møde: drøftelse af kriterier for
uddeling af fælles midler i provstiet 

Provsten havde på baggrund af drøftelser på
tidligere møder udfærdiget et forslag til kriterier for
uddeling af fælles puljemidler i Århus Søndre Provsti.
Bilaget blev uddelt og gennemgået på mødet, hvor
man nåede til fælles forståelse med fremlæggelse på
budgetsamrådet.
 
1. Anlægspulje
Oplæg: Indsendes til provstiet ifølge
budgetprocedure senest den 1. april. Indhentning af
overslagstilbud fra arkitekt eller håndværkere
medsendes (mindst 2, gerne 3, når prisen overstiger
100.000 kr.)
 
Hvordan defineres anlæg? Anlæg er en
engangsudgift, men især har maskinindkøb været
drøftet gentagne gange, om det er drift eller anlæg.
Kriterierne for tildeling har været uklare, og har
været afhængig af, om menighedsrådene har kunnet
spare op i driften eller ej. Provstiudvalget fastsatte
en vejledende bevillingsgrænse på 75.000 kr., inkl.
moms pr. anlæg og opfordrer alle menighedsråd til
at udfærdige en oversigt over deres maskiner med
alder osv.
 
2. 5%-midler/budgetreserven
Oplæg: Bevilges kun til uforudsete udgifter jf.
økonomiloven. Indsendes sidst på året med et
overblik over egne midler i forhold til mulig
medfinansiering.
 
Kriterierne for tildeling af 5%-midler er ret klare, da



de følger af lovgivningen. Provstiudvalget undlod at
angive eksempler, da det bør vurderes fra sag til sag.
Såfremt menighedsrådene er i tvivl, om noget er
uforudset, kan de kontakte provstikontoret.
 
3. Overskud på anlægsbevilling
Oplæg: Kan der argumenteres for yderligere udgifter
til allerede synsudsatte anlæg eller nødvendige
anlæg inden for samme område, kan det fulde beløb
bevilges, og ellers bliver det i den fælles pulje for
anlæg.
 
Provstiudvalget blev enige om fremover at bruge
begrebet "ramme" eller "rammebevilling" i stedet
for bevilling, da der kun udbetales det faktisk
anvendte beløb mod dokumentation for udgiften.
 
4. Tillægsbevillinger (fra anlægspuljen)
Oplæg: Anvendes til projekter, der mod forventning
bliver dyrere end budgetteret ved indhentning af de
endelige tilbud. Dog skal menighedsrådene stadig
kunne foretage prioritering.
 
5. Udviklingspulje til kirkegårdene
Oplæg: Bevilges til omlægning af kirkegårdene med
hjælp fra kirkegårdskonsulenten, vores lokale
udviklingskonsulent og anlægsfirmaer.
 
6. Puljen til grønne tiltag
Oplæg: Bevilges til grønne tiltag på kirkegårde og
bygninger
 
7. Udviklingspuljen til
indhold/aktiviteter/forkyndelse
Oplæg: Bevilges til særlige og nye tiltag i sognene,
som ikke er budgetsat det pågældende år.
 
8. PS: frie midler kan efter ansøgning indgå og
anvendes til godkendte anlæg og uforudsete
udgifter.
 
Oplægget gennemgås sammen med medarbejderne
på regnskabskontoret og sættes i kompendiet til det
afsluttende budgetsamråd.

5 - Høring: Ændringer af Lov om folkekirkens
økonomi

Svar på høring om ændring af lovforslag om
udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder og
øget transparens og fleksibilitet i den lokale
økonomistyring m.v. samt ophævelse af lov om
forsøg i folkekirken.

Århus Søndre Provstis udkast til høringssvar,
udformet af provsten, afspejler den generelle praksis
for fælles puljemidler, der følger
af forsøgsordningen. Udkastet har fokus på forslaget
om muligheden for at nedsætte en fælles bestyrelse
for alle samarbejder og puljer, som provstiudvalget
tilslutter sig, fordi det letter den lokale
administration, dog tilføjet en række overvejelser,



 
Svarfrist: 18. august 2022

Sager:
Høring - Lovforslag om udvidelse og forenkling af
samarbejdsmuligheder og øget transparens og
fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. samt
ophævelse af lov om forsøg i folkekirken (2022 -
23983)

Bilag:
Høringssvar ændringer af den lokale økonomi

som bør medtænkes.
 
Provstiudvalget inddrog høringssvar fra Århus Vestre
Provsti i sin drøftelse og valgte med inspiration heri
at foreslå følgende tilføjelser til eget høringssvar:
 
Antallet af lovpligtige deltagere fra
menighedsrådene i budgetsamrådet bør udvides fra
1-2 til 2-4 deltagere af hensyn til den demokratiske
legitimitet i provstiudvalget, der har en omfattende
beslutningskompetence.
 
Provstiudvalget foreslår ligeledes, at de nuværende
regler for valg af præsterepræsentant til
provstiudvalget ændres således, at præsterne
indstiller en repræsentant, der herefter vælges på
samme måde som de læge medlemmer.
 
Ligeledes bør samarbejder om diakoni kunne
oprettes med bestyrelse og uden dispensation, fordi
provstiudvalget opfatter disse samarbejder på linje
med eksempelvis skole-kirke-samarbejder og
kommunikationsordninger.
 
Endelig bør økonomiloven give tydelig hjemmel til, at
provstiudvalgskassen kan afholde udgifter til fælles
ERFA-, udviklings- og samarbejdsmøder i provstiet
samt fælles præstekurser og -konventer, da sådanne
aktiviteter er helt nødvendige, når provstiet
faciliterer udvikling og samarbejder mellem sognene.

6 - Budget 2023

a. Dagsorden til afsluttende budgetsamråd den 30.
august 2022 kl. 19.00
b. Samlet husholdningsregnskab 2023
c. Anlægsbevillinger 2023
d. Landskirkeskat 2023

Sager:
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2022 - 23974)
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2022 - 23974)
Budget 2023 - Århus Søndre Provsti - Endeligt budget
(2022 - 23974)

Bilag:
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2023, Husholdningsbudget 2023, til
møde august, Drifts- og anlægsønsker 2023, til møde
august, Afsluttende budgetsamråd 2022

a) Dagsorden til budgetsamrådet tilrettes, så
der tilføjes et nyt punkt 2a, hvor Lars Thruesen
gennemgår udviklingen på de tre hovedområder:
administration, aktiviteter og kirkegårde, og et punkt
2e, hvor kriterierne for tildeling af fælles puljemidler
gennemgås. Ligeledes skubbes punkt om grøn
energigennemgang frem som nyt punkt 3, inden der
afsluttes med punktet om oplæg om fælles samtaler
om økonomiske prioriteringer.
 
Provstiudvalget drøftede kort, om det aktuelle fokus
på arbejdsmiljø i folkekirken skulle på dagsordenen
til budgetsamrådet. Det blev besluttet at tage
spørgsmålet op på formandsmødet i november, hvor
også kontaktpersoner inviteres med. Det overvejes
at invitere en oplægsholder udefra.
 
b) Det samlede husholdningsregnskab blev
gennemgået og godkendt til fremlæggelse på
budgetsamrådet.
c) Provstiudvalget gennemgik menighedsrådenes
anlægsønsker og indstilling af bevilgede rammer



hertil, som fremlægges på budgetsamrådet. 
d) Taget til efterretning

7 - Fredens MR: Ansøgning om anvendelse af
anlægsmidler til andre formål

Ansøgning om at bruge anlægsoverskud på 95.000
kr. fra etablering af ventilationsanlæg i Fredens
Præstebolig til følgende projekter: 
 
Nyt alarmsystem:                                      16.200 kr.
Cykelstativer v. kirke og sognegård          22.530 kr.
Nyt WIFI anlæg (tilbud ikke medsendt)   17.900 kr.
Maling af gavle mm på præstebolig        24.638 kr.
I alt                                                             81.268 kr.
Incl moms.                                               101.585 kr.
 

Sager:
Byggesag - Fredens Præstebolig - Ventilation og nye
vinduer (2020 - 18841)

Bilag:
VS Ansøgning.

Jævnfør drøftelsen i punkt 4,
kan overskydende anlægsmidler overføres til samme
område som den oprindelige ramme blev givet til. 
 
Derfor godkendte provstiudvalget at overføre
anlægsmidler på 30.797,50 kr., inkl. moms, til maling
af gavle m.m. på præsteboligen, eftersom den
oprindelige beløbsramme blev givet hertil. Der er
medsendt tilbud fra malerfirma som dokumentation
for udgiften, hvorfor beløbet kan udbetales.
 
De øvrige udgifter er små beløb, der bør afholdes af
kirkekassens egne, frie midler.
 
Helga Kolby Kristiansen deltog ikke i beslutningen. 

8 - Holme Præstebolig: Ansøgning om
ekstrabevilling til nedrivning af Holme Byvej 24

Ansøgning om ekstrabevilling på 175.000 kr. til
nedrivning af Holme Byvej 24 som følge af
ekstraudgifter, jf. miljørapport 

Sager:
Byggesag - Præstebolig - Holme Byvej 24 (2021 -
13378)
Byggesag - Præstebolig - Holme Byvej 24 (2021 -
13378)

Bilag:
Ansøgning om tillægsbevilling til nedrivning af
Holme Byvej 24., Specifikation til ansøgning om
tillægsbevilling til nedrivning, 2022-1193 Holme
Byvej 24, 8270 Højbjerg_Miljøundersøgelse af
bygning

Mogens Mortensen redegjorde for projektets
fordyrelse, der følger af en miljørapport, som viser,
hvor mange giftige materialer, der skal tages hensyn
til i nedbrydningen. Beløbet inkluderer et skøn for
enkelte udgifter, der først kan gøres op, når selve
nedrivningen går i gang, f.eks. fjernvarmeledning,
evt. tinglysning m.v.
 
Projektet kan først endelig færdiggøres, når
menighedsrådets projekt for at etablere en sø i
parken igangsættes, idet den opgravede jord herfra
skal anvendes til at fylde hullet, som nedbrydningen
af præsteboligen efterlader. På denne måde spares
udgiften til opfyldning og bortkørsel af jord, men
kræver samtidig opsætning af et hegn ved
præsteboligen for at undgå ulykker, indtil
jordflytningen gennemføres.
 
Provstiudvalget godkendte en tillægsbevilling i
anlægsmidlerne på budget 2022, hvor den
oprindelige ramme til projektet er bevilget.
 
Lars Thruesen og Mogens Mortensen deltog ikke i
beslutningen. 

9 - Holme Sognegård: Ansøgning om 5%-midler til Mogens Mortensen fremlagde sagen og



præstekontorer

Ansøgning om 53.225,00 kr. til indretning af
præstekontorer i Holme Sognegård

Sager:
5%-midler - Holme Sognegård - Indretning af
præstekontorer (2022 - 18927)

Bilag:
Ansøgning om dækning af udgifter til indretning af
præstekontorer i Holme Sognegård., rammebeløb
for indretning af kontor

understregede, at ansøgningen afspejler faktisk
afholdte omkostninger.
 
Grundet pension af regnskabsfører og den
igangværende oprydning mangler det øjeblikkelige
overblik over Holmes økonomi, hvorfor
menighedsrådet ikke har kunnet medsende
redegørelse for frie midler.
 
Provstiudvalget godkendte en rammebevilling af det
søgte beløb på 53.225,00 kr. under forudsætning af,
at kirkekassen ikke selv kan afholde hele eller dele af
udgiften, når det økonomiske overblik genskabes. Jf.
kriterier for tildeling af fælles midler imødeses svar
fra Holme Menighedsråd sidst på året.
 
Lars Thruesen og Mogens Mortensen deltog ikke i
beslutningen. 

10 - Malling MR: Ansøgning om 5%-midler til
uforudsete udgifter i forbindelse med
personalesager

Ansøgning om 132.894,47 kr. af 5%-midlerne til
dækning af uforudsete personaleudgifter.
 
Efter aftale med Lars Thruesen er der udbetalt
100.000 kr. i aconto den 8. august 2022 som følge af
likviditetsproblemer i Malling Kirkekasse

Sager:
5%-midler - Malling MR - Personaleudgifter (2022 -
23747)

Bilag:
Ansøgning til Provstiudvalget, Ansøgning til
Provstiudvalget 08-08-2022, Birgitte Dueholm
lønspecifikation juni 2022, Nils Aage Ohm
lønspeciifikation juli 2022, Ann-Line Hejlsborg
lønspecifikation dec. 2018

Provstiudvalget konstaterede, at der er medtaget
ældre beløb i denne ansøgning om 5%-midler.
 
Samtidig er det også klart, at der er sket deciderede
fejl fra regnskabsførers side, idet der hverken er sket
regulering af acontobeløb eller søgt refusion for
sygemeldt personale. Ligeledes er der i Malling
Kirkekasses regnskab indsat et skyldigt beløb, som
man forventede at få i forbindelse med
forsikringssag, hvor man fik mindre end forventet.
Dette kan have indvirkning på kirkekassens
likviditet. 
 
Ansøgningen beder om det fulde beløb på 47.951,88
kr. for Niels Ohm, selvom der er en intern økonomisk
fordeling for delt personale, hvor Beder dækker
41% og Malling dækker 59% af udgiften.
 
Provstiudvalget godkendte ansøgningen på
132.894,47 kr. under forudsætning af, at den interne
fordeling af midler for delt personale mellem Malling
og Beder bringes i orden. Bevillingen modregnes de
100.000 kr., der er udbetalt den 8. august 2022 til
understøttelse af kirkekassens likviditet. 
 
Idet denne ansøgning også udtrykker
længerevarende problemer med regnskabsføringen
for Malling Kirkekasse, tager provstiudvalget initiativ
til et økonomimøde med Malling Menighedsråd, når
der er ansat ny regnskabsfører og det økonomiske
overblik er reetableret.

11 - Beder MR: Ansøgning om 5%-midler til
uforudsete udgifter i forbindelse med

Provstiudvalget fastslog, at udgifterne i Beder
Menighedsråds ansøgning under normale



personalesager

Ansøgning om 130.000,00 kr. af 5%-midlerne til
dækning af uforudsete personaleudgifter.

Sager:
5%-midler - Beder Menighedsråd - Personaleudgifter
(2022 - 23961)

Bilag:
ansøgning til Provstiudvalget, 2022-80-09 underskr
ansøgning, 2022-08-09 bilag ansøgning Provstiudvalg

omstændigheder ikke ville være uforudsete.
 
Provstiudvalget anerkender dog også de særlige
omstændigheder, der har frembragt ansøgningen,
idet den delvist bunder i skyldige beløb til Malling
Kirkekasse, der har haft vikarer ansat uden at
opkræve beløbene fra Beder. Ligeledes er det uklart,
om udgiften er taget op som tilgodehavende i
Malling Kirkekasse. Også her kan det konstateres, at
der er sket fejl fra regnskabsførers side, men
kommunikationen mellem Malling Menighedsråd og
regnskabsføreren har formodentlig også være
mangelfuld.
 
Derfor godkendtes ansøgningen på 130.000 kr.
under forudsætning af, at beløbet afregnes med
Malling, så den interne fordeling af midler for delt
personale mellem Beder og Malling bringes i orden.

12 - Viby Præstegård: købsaftale for Kirkestien 1

Behandling af købsaftale for den tidligere
præstegård på Kirkestien 1, 8260 Viby J 

Sager:
Salg af ejendom - Viby Sogn - Kirkestien 1 (2020 -
16470)

Bilag:
Til kommende PU-dagsorden, Udkast til købsaftale
04.08.2022, endeoligt dok.

Hans Christian Feindor-Christensen redegjorde for
sagen og processen for salget.
 
Ejendommen sælges pr. 1. oktober 2022 for
1.000.000 kr. på betingelser i henhold til købsaftalen,
hvoraf det fremgår, at køber er foreningen Kulturhus
Viby C, som udbetaler 65.000 kr. og modtager et
sælgerpantebrev på 935.000,00 kr. for
restkøbesummen. Ejendommen har været udbudt til
salg for 1.498.000 kr. uden held. Der kom ingen
bydende højst tænkelig grundet de helt specielle
betingelser, der følger med købet af
ejendommen, idet den kun kan bruges til
forsamlings- og kulturhus.
 
Der er ligeledes indbygget i aftalen, at
menighedsrådet bevarer brugsretten til jorden rundt
om bygningen, hvilket betyder, at hvis der skal ske
tilbygning til huset, skal der betales for den jord, der
bygges på. Salget sker ud fra en vurdering fra 2-3
ejendomsmægler.
 
Der er i aftalen også taget højde for, at Hans
Christian Feindor-Christensen er både
menighedsformand og bestyrelsesformand i
foreningen bag kulturhuset og står derfor som
underskriver for både den købende og sælgende
part. Begge underskriftsberettigede i
menighedsrådet skal underskrive aftalen.
 
Provstiudvalget godkender salget af Kirkestien 1
under forudsætning, at vi får tilsendt aftalen med
underskrifter, og på de betingelser, der er opstillet i
købsaftalen. Menighedsrådet har haft en kyndig



advokat til at udfærdige aftalen, hvorfor
myndighedsforhold herunder tinglysning,
ejendomsskat, pantebrevets vilkår m.v. er grundigt
behandlet i aftalen, ligesom advokaten har rådført
sig med stiftet. Derfor vælger provstiudvalget ikke at
indhente yderligere udtalelser om aftalen.
 
Hans Christian Feindor-Christensen deltog ikke i
beslutningen.

13 - Skåde og Holme Sogn: Ansøgning om
puljemidler til "Lyseng-Fællesskabet"

Ansøgning fra Holme og Skåde Sogn om 24.000 kr. til
"Lyseng-Fællesskabet" - diakonalt og socialt initiativ
til bekæmpelse af ensomhed

Sager:
Udviklingspulje - Jens Maibom Pedersen - Ansøgning
om midler til sociale tiltag i "Lyseng-Fællesskabet"
(2022 - 21403)

Bilag:
VS LYSENG-FÆLLESSKABET kalder...,
SKM_C454e22062916230

Provstiudvalget bevilgede en ramme på 24.000 kr.
fra udviklingspuljen til aktiviteter under
forudsætning af, at midlerne ikke kan bevilges fra
folkekirkens sociale arbejde, hvor der er afsat
100.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed. Jens
Maibom Pedersen opfordres til at rette henvendelse
til udviklingskonsulent Christina Daa.

14 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse: 2.
kvartalsrapport 2022

Behandling af halvårsrapport for
provstiudvalgskassen 

Sager:
Regnskab 2022 - Århus Søndre Provstiudvalgskasse
(2022 - 23963)

Bilag:
2. kvartalsrapport 2022

Provstisekretæren gennemgik halvårsrapporten for
provstiudvalgskassen, der blev godkendt og
underskrevet.  
 
Renten for erhvervskunder hæves med 0,5% til -0,6%
fra 1. august 2022 og er således fortsat negativ.
 
Lars Vestergård Jacobsen har udført intern kontrol af
bilag og bogføring den 16. august 2022 uden
bemærkninger.

17 - Til orientering: Regnskabsfører Eigil
Vestergaard pensioneret

Ny regnskabsfører tiltræder xx dato
Stilling opslået i perioden 17. juni - 15. juli 2022 

Der er indkommet 11 ansøgninger. Der
afholdes udvælgelsesmøde den 18. august 2022 og
samtaler i uge 34 med forventet ansættelse pr. 1.
oktober
 
Der midlertidigt ansat 2 vikarer til konkrete opgaver
og bogføringsassistance.
 
Bestyrelsen er tæt involveret i regnskabskontorets
øjeblikkelige drift og ansættelsesproceduren.

18 - Til orientering: Udbetalinger fra Taget til efterretning.



udviklingspuljen til grøn omstilling

Der er udbetalt puljemidler til opsætning af
ladestandere følgende steder:
 
Malling Præstebolig, Majsvænget:
Ravnsbjergs præsteboliger på Selmersvej
og Karensmindevej:

Sager:
Grøn Omstilling - Malling Menighedsråd - Ansøgning
om midler til ladestandere (2022 - 23755)
Grøn Omstilling - Ravnbjerg Menighedsråd -
Ansøgning om midler til ladestandere (2022 - 20493)

Bilag:
Betaling af ladestander på Majsvænget 24, Faktura
på ladestander Majsvænget 24, Ansøgning grøn
omstilling, elladestanderansogning

19 - Til orientering: Udbetalinger fra
udviklingspuljen til aktiviteter

Der er bevilget midler fra udviklingspuljen til
følgende aktivitet:
 
Christina Laursen, Fredens: 20.000 kr. til TV-
gudstjenester for børn og unge

Sager:
Udviklingspulje - Christina Laursen - Ansøgning om
midler til TV-gudstjenester for børn og unge (2022 -
20822)

Bilag:
Ansøgning til provstiets udviklingspulje, Ansøgning til
provstiets udviklingspulje, TV-gudstjenester for børn
og unge

Taget til efterretning.
 
Århus Vestre Provsti har den 12. august 2022
ligeledes bevilget 20.000 kr. til projektet, idet
sognepræst, Ditte Bruun Laursen, Gellerup Sogn,
også er involveret i projektet.

20 - Til orientering: Tilladelse til frigivelse af 370.000
kr til anlægsarbejder ved Beder Sognegård

 

Sager:
Byggesag - Beder Sognegård - Udenomsarealer, p-
plads og tilkørselsvej (2021 - 27975)

Bilag:
Aktdokument, Til mr. Beder Kirke, Aarhus Søndre
Provsti, tilladelse til frigivelse af 370.000 kr til

Taget til efterretning.



anlægsarbejde ved sognegård

21 - Til orientering: Skåde Menighedsråds indstiling
om tilbygning til graverbygning

 

Sager:
Aarhus Søndre Provsti - Byggesag - Skåde Kirkegård -
Skåde Sogns Menighedsråd - Udvidelse af
graverbygning og sognegård (2022 - 7506)

Bilag:
Indstilling til Aarhus Stift om tilbygning, indstilling til
Stiftet om udvidelse ag graverbygning, Skåde sogn -
Om- og tilbygning til Graverbygningen, C8BD1848-
AF14-4F7C-B122-E5096DCD39CC, 2022-05-23_Skåde
kirke_graverbygning tegninger

Taget til efterretning.
 
Århus Stift har den 8. juli 2022 udbedt sig yderligere
oplysninger i sagen.

22 - Til orientering: Tilladelse til omsætning af dige
på Holme Kirkegård

 

Sager:
Byggesag - Holme Kirkegård - Omsætning af stendige
(2022 - 15483)

Bilag:
Aktdokument, Til Holme mr med tilladelse til
omsætning af dige, Holme Kirkedige, 20220607_KBI
Udtalelse_Omsætning af stendige, Holme Kirke -
Omsætning af stendige, j.nr. 1895950

Taget til efterretning.

23 - Evt.

 

Intet.
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Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus
Søndre Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Mogens Mejer Mortensen Lars Romby (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)
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