
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 20. august 2019 - d. 20-08-2019 kl. 09:00 til 12:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 6. juni 2019
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 6. juni
2019 (2019 - 14656)

Bilag:
Referat 6. juni 2019

a. Godkendt og underskrevet. Med henvisning til
referatet blev der drøftet formulering af politik for
anvendelse af driftsmidler, frie midler og bevilling af
anlæg til f.eks. maskiner. Budgetmodellen tager
højde for udgifter til vedligeholdelse af maskiner.
b. Idet der mandag den 19. august blev udsendt ny
dagsorden med flere tilføjelser, gennemgik provsten
ændringerne til dagsordenen. Dagsorden godkendt.

2 - Orientering

Provst
 
a. Ravnsbjerg Præstebolig, Karensmindevej: forslag
til renovering
b. Drift af præsteboliger og tilbud om
viceværtsfunktion
c. Forlængelse af forsøgsordning
d. Forslag til ændring af Lov om Folkekirkens
økonomi

Sager:
Byggesag - Ravnsbjerg Præstebolig - Karensmindevej
31 - Renovering (2019 - 23148)
Henvendelse - Frank Grønne - Vicevært til
præsteboliger (2019 - 24660)
Høring - Udkast til forslag til lov om ændring af lov
om folkekirkens økonomi (2019 - 24756)
Forsøgsordning - Aarhus Søndre Provsti - Deltagelse i
forsøgsramme 1 (2019 - 23359)

a. Sognepræst Edith Østergaard går på pension,
hvorfor menighedsrådet skal træffe beslutning om
boligens fremtid - om der skal bygges ny eller
renoveres. Provsten gennemgik forslag fra provstiets
bygningskyndige, Mogens Svenning, til renovering og
ændringer, som blev drøftet på forårets provstesyn.
 
b. Frank Grønne fra Ravnsbjerg Menighedsråd har
rettet henvendelse med tilbud om at blive vicevært,
hvis provstiudvalget overtager driften af provstiets
præsteboliger. Skal provstiudvalget gøre dette, skal
det godkendes under Kirkeministeriets
forsøgsordning som et forsøg 5, hvor opgaver og det
økonomiske ansvar for bygningsvedligeholdelse og -
administration overdrages til
provstiudvalget. Provstiudvalget var enigt om, at der
for nuværende er mange projekter, som inkluderer
fælles ansatte i gang i provstiet, hvorfor det ikke
umiddelbart er aktuelt. Dog er provstiudvalget
forpligtet til at deltage i forsøget, hvis mindst 30% af
provstiets menighedsråd ønsker det. Derfor tages
spørgsmålet op på budgetsamrådet for at få



Bilag:
2318_Ravnsbjerg_projektbeskrivelse_2019-06-07, VS
Præsteboliger og vicerværtjob, Høringsbrev,
Høringsudkast, Til Aarhus Søndre Provsti vedr.
ansøgning om forlængelse af forsøg under
forsøgsramme 1

afdækket det foreløbige behov. Spørgsmålet afføder
også en generel drøftelse af kompetencefordelingen
mellem menighedsråd og provstiudvalg samt et
konkret forslag fra menighedsråd til budgetsamråd. 
 
c. Der blevet foreslået, at der oprettes en kalender til
styring af deadlines i forbindelse
med provstiets projekter og deltagelse
i forsøgsordningen. Disse datoer indarbejdes i
provstiets årshjul.
 
d. Høringsfristen er overskredet, men lovændringen
skal skabe grundlag for solidarisk finansiering og for,
at Fællesfonden kan administrere udgifterne til
pensionsforpligtelsen, hvilket provstiudvalget
tilslutter sig.

3 - Vedtægt FællesOm i Århus

a. Godkendelse af vedtægt for samarbejde
b. Udpegning af medlem til bestyrelse 

Sager:
Samarbejder - FællesOm det sociale arbejde - Århus
(2019 - 20940)

Bilag:
Forslag til vedtagelse af ”Vedtægt for samarbejde
mellem provstiudvalgene for Aarhus Domprovsti,
Aarhus Vestre provsti, Aarhus Nordre provsti og
Aarhus Søndre provsti i Aarhus Stift om folkekirkens
sociale arbejde i Aarhus”., Vedtægt - Folkekirkens
Sociale Arbejde 2019, Folkekirkens sociale arbejde i
Aarhus - rammer og formål, Tidsplan 2019,
Organisationsdiagram

Der er indsendt to udgaver af vedtægten for
samarbejdet. Helga Kolby Kristiansen gennemgik
forskellene.
 
I senest tilsendte udgave fra Esben Thusgaard er §4
rettet således, at kontaktudvalget skal vælge 3
institutioner, ligesom §5, stk. 3 er rettet til, at budget
og regnskab for samarbejdet lægges i Århus Nordre
Provstiudvalgskasse.
 
I forhold til §3, stk. 3 er provstiudvalget af den
holdning, at restkapital ved ophør af
samarbejdet bør tilbageføres til budgetudvalget for
Aarhus-provstierne.
 
Provstiudvalget kan derfor tilslutte sig vedtægten
med anbefaling af, at §3, stk. 3 ændres til,
at restkapital tilbageføres til budgetudvalget for
Aarhus-provstierne.
Vedtægten fremsendes til godkendelse af det
fælles budgetudvalg for de fire Århus-provstier den
4. september 2019, og der orienteres om vedtægtens
indhold på provstiets budgetsamråd den 3.
september 2019.
 
FællesOm er som afløser for Folkekirkesamvirke en
større og mere omfattende organisering af det
diakonale samarbejde i Århus Kommune, hvor også
finansieringen er udgået fra budgetudvalget i
Aarhus-provstierne. FællesOm er derfor udfordret af
en lokal, folkelig formidlingsopgave.
 
Provstiudvalget indstillede Helga Kolby Kristiansen
som medlem af kontaktudvalget i samarbejdet.

4 - Budget 2020 a. Provstiudvalget lavede en grundig gennemgang af



a. Dagsorden til afsluttende budgetsamråd den 3.
september 2019
b. Anlægsbevillinger 2020
c. Feriepengeforpligtelse - ministeriets vurdering
d. Puljemidler, herunder udviklingspulje
e. Likviditet stillet til rådighed
f. Samlet husholdningsregnskab
g. Udskydelse af frist for udmelding af ligning

Sager:
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)
Udviklingspulje - Aarhus Søndre Provsti - Kirkegårde -
2020 (2019 - 24602)
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)
Budget 2020 - Kolt Kirkekasse - Anlægsønsker (2019 -
12701)
Budget 2020 - Mårslet Kirkekasse - Anlægsønsker
(2019 - 12750)
Budget 2020 - Århus Søndre Provsti - Endelig budget
(2019 - 23209)

Bilag:
Udmelding af landskirkeskatten, Anlæg 2020, forslag
til endelig prioritering, Husholdningsbudget 2020,
juli, Dagsorden til afsluttende budgetsamråd, Aftale
om udviklingspulje 2020, 4a. Dagsorden til
afsluttende budgetsamråd sep 19, Til menighedsråd
og provstiudvalg - Udmelding af tal for pris- og
lønfremskrivning 2020, Den nye ferielov,
Aktdokument, Anlægsønsker fra Kolt Menighedsråd,
Tilbud på Minilæsser, Leasingtilbud på minilæsser,
Leasingtilbud på minilæsser model Avant 523,
Aktdokument, 2019.08.16 ÅSP-anlægsønsker 2020,
Fastsættelse af ligningsbeløb udskydes

dagsordenen til det afsluttende budgetsamråd, hvor
hvert punkt blev drøftet. Dagsordenen tilrettes og
der tilføjes yderligere to orienteringspunkter
om henholdsvis liturgirapporter og forlængelse af
forsøgsramme,
 
b. Provstiet gennemgik anlægsbevillingerne. Der
bevilges anlægsmidler ifølge bilag til mødet. Der
er følgende bemærkninger til enkelte ønsker:
 
Kolt: Har indsendt 2 tilbud på leasing af maskiner.
Ejerforholdet for maskinen ved aftalens udløb
fremgår ikke af tilsendte, altså om maskinen er
menighedsrådets ejendom, hvis de betaler
restværdien eller om restværdien indgår i en fornyet
leasingaftale. Ved leasing skal man betale fuld
moms, mens man ved køb har sit momsfradrag for
kirkegården. Finansiel leasing er grundlæggende et
lån, så principielt skal provstiudvalget godkende en
evt. leasingaftale. På grund af disse usikkerheder og
på grund af provstiudvalgets politik om at være
gældfrie, reserverer provstiudvalget 251.809 kr. i
anlægsmidlerne til køb af ny maskine.
 
Provstiets budgetmodel tager højde for opsparing i
driftsmidler til udskiftning af maskiner. Derfor ydes
bevillingen i første omgang som et
lån, og provstiudvalget vil sammen med
menighedsrådet vurdere realistiske
tilbagebetalingsmuligheder i forbindelse med
budgetmødet i oktober.
 
Mårslet: Har som anmodet indsendt prioritering af
sine anlægsønsker. Provstiudvalget imødekommer
to ønsker på budget 2020: facaderenovering af
graverhus og istandsættelse af p-plads ved
sognegården med en samlet, anslået udgift
på 338.063 kr. 
 
Ravnsbjerg: Der reserveres 1.000.000 kr. til
renovering af Karensmindevej.
 
Tranbjerg: Der bevilges det fulde beløb på 500.000
kr. af anlægsmidlerne til materielgård under
forudsætning af, at de projekter, der i forvejen er
disponeret 950.000 kr. af kirkekassens frie midler til,
udføres i løbet budgetåret 2020.  
 
Viby: Provstiudvalget gennemgik det
samlede, anslåede behov for anlægsmidler i 2020: 
 
Udvidelse af sognegård: 1.800.00 kr.
Ny præstebolig på Kirkestien 1: 3.500.000 kr.



Ekstra krav til bolig: 500.000 kr.
Anlæg af have, fliser og belægning: 500.000 kr.
Nedrivning af gammel præstebolig: 300.000 kr.
Salg af Møgelmosevej: -3.000.000 kr.
I alt: 3.600.000 kr.
 
c. Provstiudvalget besluttede at fastholde
hensættelse af 1.000.000 kr. til
feriepengeforpligtelse, så hele forpligtelsen ikke
skubbes til 2021, hvor beløbet skal indbetales.
 
d. Puljen udvides fra kun dåbstiltag til flere
udviklingsformål: kirkegårde, forskellige
aktiviteter og dåb. Der var forslag til enkelte rettelser
i aftalen om udviklingspuljen. Den tilrettede aftale
fremlægges på budgetsamråd den 3. september
2019.  
 
e. Provstiudvalget besluttede at fastholde likviditet
stillet til rådighed på 1½ måneds løn, selvom det er
forholdvist mange penge at låse fast.
 
f. Det samlede husholdningsbudget blev
gennemgået og godkendt.
 
g. Udmelding fra Kirkeministeret er ikke relevant for
Århus Søndre Provsti, da den samlede landskirkeskat
for Århus og udligningsordningen er en
del af mellemregning med Århus Kommune, som
foretages inden beregning af ligning til hver af de 4
provstier.

5 - PUK-kassen: halvårsrapport

Halvårsrapport for PU-Kassens drift

Sager:
Regnskab 2019 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse
(2019 - 13552)

Bilag:
2. kvartalsrapport 2019

Provstisekretæren gennemgik rapporten, der blev
godkendt. 
 
Provstiudvalgsmedlem, Søren Gynther-Sørensen, har
den 6. august 2019 foretaget intern kontrol af PU-
Kassen for første halvår af 2019, herunder
stikprøvevis gennemgang af bilag. Kontrollen har kun
givet anledning til én bemærkning, idet der skal
foreligge dokumentation for udbetaling af
engangsbeløb, f.eks. i form af et beslutningsreferat.
 
Der er blevet fulgt op på bemærkningen.

6 - Udviklingspulje: Ansøgning om midler til drop-in
dåb

Ansøgning om 34.000 kr. til afvikling af drop-in dåb
den 8. november 2019

Sager:
Udviklingspulje - Aarhus Søndre Provsti - Drop-in

Der arrangeres drop-in dåb i Fredenskirken fredag
den 8. november 2019.
 
Herefter vil hvert provsti i Århus udbyde det én gang
om året, koordineret i forhold til tid
og markedsføring af
kommunikationsmedarbejderne.
 



Dåb den 8. november 2019 (2019 - 24773)

Bilag:
Ansøgning pulje Drop in dåb - nov 19

Der godkendes 34.000 kr. af udviklingspuljen 2019.

7 - Udviklingspulje: ansøgning om midler til
demensprojekt

Ansøgning om 130.000 kr. til 25% frikøb af
sognepræst Lisbeth Lindegaard til demensprojekt.

Sager:
Udviklingspulje - Skåde Sogn - Demensprojekt (2019
- 24995)

Bilag:
Demensprojekt ansøgning tl PU

Biskoppen ansøges om at opnormere Malene
Vangsøe Bitsch med 25%, hvilket hun har givet
tilsagn om. Herefter kan Lisbeth Lindegaard frikøbes
til projektet i 1 år.  
 
Provstiudvalget bevilger det ansøgte beløb på
130.000 kr., som dækker lønbeløbet, samt et mindre
beløb til møder m.v.
 
Godkendt af udviklingspuljen 2020

8 - Udviklingspulje: ansøgning om midler til SU-
middage

Ansøgning om 3.000 kr. i tilskud til afholdelse af
middage for studerende. 

Sager:
Udviklingspulje - Ravnsbjerg og Viby Sogne - SU-
middage (2019 - 24804)

Bilag:
ansøgning provsti, SU middag

Godkendt af udviklingspuljen 2019 

9 - Udviklingspulje - kirkegårde

a. Fælles ansættelse. Orientering om møde med
formænd og kirkeværger
b. Behovsanalyse
c. Kirkegårdstakster

Sager:
Udviklingspulje - Aarhus Søndre Provsti - Kirkegårde -
2020 (2019 - 24602)

Bilag:
Notat, dialogmøde, Sammenskrivning af
beregningerne - til PU

a. Aftalen for udviklingspuljen fremlægges på
budgetsamråd. Der kan fortsat søges om midler til
dåbstiltag og andre udviklingsprojekter, men fokus
for udviklingspuljen i 2020 bliver kirkegårdene,
primært udviklingsplaner for omlægninger og
ansættelse af en fælles landskabsarkitekt i provstiet
til at understøtte menighedsrådene og
kirkegårdsmedarbejderne med udviklingsplanerne.
Menighedsrådene vil lokalt have ønsker og
holdninger til, hvordan man ser udviklingen for egen
kirkegård, men det er vigtigt også at få et fagligt blik
fra en landskabsarkitekt på de planer. En gensidig
vekselvirkning mellem konsulent og det lokale er
vigtigt og selve meningen med stillingen. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på en kombineret stilling
som provstiarkitekt og kirkegårdsleder for
samarbejdet mellem Skåde, Fredens og Tranbjerg
Kirkegårde. Én stor fordel ved denne model er, at der



i forvejen er en godkendt stilling, som kan besættes.
Det er også en fordel, at arkitekten gennem
kirkegårdslederstillingen vil få et indgående
kendskab til kirkegårdsdrift og kirkegårdskulturen
samtidig med, at en del af stillingen er
udviklingsorienteret. Provstiudvalget afventer
kirkegårdsbestyrelsens stillingtagen. Hvis der er
enighed om en kombinationsstilling, skal der
nedsættes en ny bestyrelse eller tilknyttes to udvalg
bag stillingen.
 
Såfremt en kombinationsstilling ikke er muligt, skal
der findes en anden løsning, f.eks. frikøb af en egnet
medarbejder, fælles ansættelse med et andet provsti
eller andre muligheder. Arbejdet er stadig i proces.
 
b. Flere menighedsråd har udtrykt ønske om hjælp til
behovsanalyser på kirkegårdene. Der udarbejdes en
analysemodel.
 
c. Provstiet har efterlyst grundlag for beregningerne
af kirkegårdstaksterne i Aarhus Kommune hos det
fælles takstudvalg. Taksterne skal
lovgivningsmæssigt være omkostningsbaserede,
men kirkegårdsdriften i Aarhus Søndre Provsti har en
udgift på ca. 8.000.000 kr. 

10 - Mårslet MR: Redegørelse for udviklingsplan

Redegørelse fra Mårslet Menighedsråd vedr.
udviklingsplan for Mårslet Kirkegård.
 
Første del af planens gennemførelse er finansieret af
egne driftsmidler.
 
Ansøgning om 70.000 kr. af udviklingspuljen til
fremtidige udgifter.
 
Menighedsråd vil gerne have hjælp til
behovsanalyse.

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirkegård - Omlægning (2019 -
25920)

Bilag:
ÅSP-udviklingsplan kirkegård, Re Omlægninger på
kirkegården, Mårslet Kirkegård-udviklingsplan,
Mårslet Kirkegård-kirkegårdskort

Mårslet Menighedsråd har indsendt redegørelse for
udviklingen af Mårslet Kirkegård, som anmodet om
af provstiet. Heri udtrykkes ønske om hjælp til
behovsanalyse. Der er medsendt udviklingsplan, som
er udarbejdet med assistance
fra kirkegårdskonsulenten. Planen er godkendt af
provstiudvalget den 25. oktober 2017. 
 
Udviklingsplanen gennemføres løbende i etaper og i
videst muligt omfang af eget kirkegårdspersonale. En
del er således gennemført og finansieret af
kirkekassens egne midler. Det er vigtigt, at
ændringerne indarbejdes i det elektroniske
kirkegårdskort.
 
Provstiudvalget godkender 70.000 kr. til udgifter 2.
halvår 2019 og 2020 fra udviklingspuljen i 2020. 
 
Menighedsrådet anmodes om en
konkret handlingsplan for gennemførelsen af den
resterende del af planen.

11 - Ormslev Kirkegård: Strategiplan og
skitseforslag

Udviklingsplanen for Ormslev Kirkegård er godkendt.
 
Menighedsrådet anmodes om en konkret



Ansøgning om godkendelse af plan for Ormslev
Kirkegård 

Sager:
Byggesag - Ormslev Kirkegård - Omlægning (2018 -
13392)

Bilag:
Ormslev kirke strategiplan og nyt gravstedsom.rev
(003)

handlingsplan for udførelsen. 

12 - Ormslev Kirkegård: vedtægt

Anmodning om godkendelse af vedtægt for Ormslev
Kirkegård 

Sager:
Vedtægter - Ormslev Kirkegård (2019 - 13619)
Vedtægter - Ormslev Kirkegård (2019 - 13619)

Bilag:
Vedtægt Ormslev Kirkegård, VS Ny vedtægt for
Ormslev Kirkegård, SV Til Ormslev MR om
strategiplan og vedtægt (STPR F2 565991)

Godkendt under forudsætning af,
at menighedsrådet overvejer brugen af egetræs-,
zink- og jernkister i §22. Alternativt bør egetræskister
kun tillades mod erhvervelse af en dobbelt
fredningsperiode, som kan begrænse
udviklingsmulighederne på kirkegården.
 
Menighedsrådet opfordres til at tilføje til vedtægtens
øvrige bestemmelser, at der tages forbehold for, at
dele af kirkegården kan være lukket for nysalg i
henhold til udviklingsplanen for kirkegården.
Ægtefæller skal dog kunne nedsættes i eksisterende
gravsteder.

13 - Synsprotokoller: Skåde Sogn

Synsprotokoller for Skåde Kirke og Kirkegård 

Sager:
Syn - Skåde Sogn - 2019 (2019 - 26342)

Bilag:
Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning 

14 - Viby Sognegård: godkendelse af projekt for
udvidelse

Godkendelse af endelig projektbeskrivelse for
udvidelse af Viby Sognegård

Sager:
Byggesag - Viby Sognegård - Aarhus Søndre Provsti -
Udvidelse (2019 - 12724)

Bilag:
2281_Viby Sognehus - tilbygning_Beskrivelse inkl.
budget 15.05.2019

Viby Sognegård udvides med to præstekontorer, der
bliver sin egen aflukkede del af sognegården med
egen indgang. 
 
Provstiudvalget godkender projektet.
 
Projektets økonomi blev godkendt på
provstiudvalgsmøde den 6. juni 2019, og der
afsættes anlægsmidler i 2020, men bliver
menighedsrådet klar til at igangsætte projektet i
2019, kan der lånes midler i anlægspuljen.



15 - Kolt Menighedsråd: Ansøgning om 5%-midler til
sagsomkostninger

Ansøgning om 66.875 kr. af 5%-midlerne til
sagsomkostninger i forbindelse med Kolt
Parkkirkegård 

Sager:
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)
Voldgiftssag - Kolt Parkkirkegård - Mangler ved
anlægsarbejde (2018 - 7701)

Bilag:
VS Kolt Kirkegård - syns og skøns forretning. VS A-
9887 Kolt Kirke. Overslag, 203500 Aarhus
Kolt_Overslag, Kolt, ansøgning om midler til
sagsomkostninger

Der godkendes 66.875 kr. til sagsomkostninger.
 
Der er ligeledes godkendt en udgift på 104.375 kr. til
udarbejdelse af geoteknisk undersøgelse af
parkkirkegården til brug i sagen.
 
Provstisekretæren udarbejder samlet oversigt over
bevilgede midler.

16 - Evt.

 

Søren orienterede om seneste
fordelingsudvalgsmøde og fordeling af midler
mellem de fire Århus-provstier.
Bilag fra fordelingsmøde sendes til provstiudvalget,
men de vedlægges også den kommende dagsorden
til budgetudvalgsmøde.

17 - Provstiudvalgskonference

Lørdag den 9. november 2019 på Messe C i
Fredericia kl. 10 – 15.30.
 
På den foreløbige dagsorden:
- Politisk debat med nye centrale kirkepolitikere i
Folketinget og relevante folkekirkelige
repræsentanter til at kaste lys over, hvad en ny
regering og nye personer på tinge kan og vil betyde
for folkekirken.
- Drøftelse af provstens og provstiudvalgets
kompetence i forhold til menighedsrådet med
henblik på en fælles forståelse af det gode samspil.
- Erfaringsudveksling om blandt andet håndteringen
af de økonomiske udfordringer frem mod 2021
forårsaget af blandt andet fællesfondens
pensionsudfordringer.

Interesserede: Lars Thruesen, Hans Christian
Feindor, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Søren
Gynther-Sørensen, Per Thomsen, Mogens
Mortensen.
Landsforeningen kontaktes for at høre, om der kan
deltage mere end de udmeldte 3
provstiudvalgsmedlemmer.

18 - Aarhus Kommunes planstrategi 2019

 

Sager:
AAR - Plansag - Plandata.dk - Planstrategi 2019 -

Provsten orienterede kort om indholdet i
planstrategien. Udbygningen af Århus foregår som
byfortætning og byggeri af klyngehuse, men ikke
mange parcelhuskvarterer til familier med børn, som
er den fremtrædende boligform i forstæderne og
oplandsbyerne. De familier flytter derfor til andre



kommuneplanstrategi - Aarhus Kommune (2019 -
18071)

Bilag:
Til Aarhus Kommune ang. planstrategi 2019,
Aktdokument

kommuner.

19 - Beder Kirke: Tilsagn om midler fra
kírkeistandsættelsesordningen 2019

Tilsagn om 157.500
kr. kirkeistandsættelsesordningen til renovering
af tårnet på Beder Kirke. 

Sager:
Byggesag - Beder Kirke - Aarhus Søndre Provsti -
Istandsættelse (2019 - 25264)

Bilag:
Tilsagnsbrev til istandsættelse af Beder Kirke,
Kirkeistandsættelsesordningen 2019

 

20 - Viby Præstebolig: Orientering om offentlig
annoncering

 

Sager:
Byggesag - Viby Præstebolig - Opførelse af ny bolig
(2018 - 13330)

Bilag:
Orientering til ansøger om offentlig annoncering.

Da præsteboligen på Kirkestien 1 er registreret med
en bevaringsværdi 4, er den omfattet af
bygningsfredningsloven. En bevaringsværdig bygning
må ikke nedrives, før ansøgningen har været
offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt,
om den vil nedlægge forbud mod nedrivningen efter
planlovens § 14.
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Søren Gynther-Sørensen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus
Søndre Provsti)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Per Thomsen (Aarhus Søndre
Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Mogens Mejer Mortensen
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