
Referat
Aarhus Søndre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 6. december 2018 - d. 06-12-2018 kl. 15:00 til 18:00

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

Provsten indledte mødet med præsentere Mathias Hede Madsen, der er provstisekretær i Skanderborg
Provsti, men som har indvilget i at assistere med sekretærhjælp en gang om ugen, indtil der ansættes en ny
provstisekretær.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referater og dagsorden

a. Godkendelse af referat af provstiudvalgsmøde den
13. november 2018
b. Godkendelse af referat af provstiudvalgsmøde de
n 28. november 2018
c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Sager:
Sag hørende til mødet: 13. november 2018 (2018 - 3
6127)
Mødesag - Ekstraordinært provstiudvalgsmøde 13. n
ovember 2018 (2018 - 39893)

Bilag:
Aktdokument, Provstiudvalgsmøde - referat - 20-11-
2018 141553, Aktdokument, Dagsorden ekstra pumø
de nov 18, Referat pu-møde nov 18

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt og underskrevet.
c. Godkendt. Punkt 4 flyttes til næste provstiudvalgs
møde, og der tilføjes et nyt punkt 3 om ansættelse af
ny provstisekretær.

2 - Orientering

 

Provsten orienterede om indretning af kontor for per
sonalekonsulent Pernille Weldingh, der tiltræder 1. j
anuar 2019. Det er aftalt, at hun deler kontor med kir
kegårdssekretæren. Det er ligeledes aftalt, at den ny
e personalekonsulent præsenterer sig selv for menig
hedsrådene i et opslag, som provsten sender ud til ju
l.
Herefter orienterede provsten om ombygningen af F
redenskirkens sognegård. Stiftet er godkendende my
ndighed, da sognegård og kirke hænger sammen so
m arkitektonisk helhed. Sagen er derfor sendt til udt
alelse i stiftet, hvorefter den behandles i provstiudva
lget.
Provstesynene og deltagelse af menighedsrådene bl
ev drøftet. Der er ikke lovkrav om, at bestemte perso



ner fra menighedsrådene deltager. I menighedsråde
nes almindelige kirkesyn deltager en lokal bygningsk
yndig, men denne deltager ikke i provstesyn, der afvi
kles "med en bygningskyndig valgt af provstiudvalget
", som det hedder i regelsættet.

3 - Ansættelse af ny provstisekretær

Ny punkt, indsat på mødet.

Provsten foreslog et ansættelsesudvalg i forbindelse 
med ansættelse af ny provstisekretær bestående af f
ormand Egon Brauer, Helga Kolby Kristiansen og Lars
Thruesen, hvilket blev vedtaget. Stillingsopslagets in
dhold og rækkevidde blev drøftet. Personalekonsule
nten står for det praktiske opslag af stillingen.

4 - Mårslet Kirke - omdisponering af 5% midler

Ansøgning om at omdisponere 54.750 kr. fra istands
ættelse af døbefont til istandsættelse af gjordbue 

Sager:
Byggesag - Mårslet Kirke - Aarhus Søndre Provsti - sik
ring og sammenspændring af tagværk over skib (201
8 - 23852)

Bilag:
Aktdokument, 2018.11.16 Aarhus Søndre Provsti - o
mdisponering, 2018.11.14 Rev. tidsplan Mårslet, 201
8.11.14 Mårslet Kirke - Projektregnskab

Provstiudvalget godkender overførelsen af 54.750 kr.
fra istandsættelse af døbefonten til istandsættelse af
en kritisk revne i en af kirkens gjordbuer. Disse midle
r er kommet i overskud efter, at en lokal stenkonserv
ator har tilbudt at istandsætte døbefonten til en sær
deles fordelagtig pris. På den baggrund opretholdes 
provstiudvalgets oprindelige bevilling af 5%-midler p
å 75.000 kr. 
 
Udgifterne til istandsættelsesarbejdet for kirkens sæt
ningsrevner er opgjort til 195.000 kr. Da menighedsr
ådet ikke har medsendt en finansieringsplan, forvent
er provstiudvalget, at menighedsrådet selv finansiere
r udgifterne op til de 195.000 kr. 

5 - Viby Præstebolig: renovering

Afventer nyt budgetredegørelse for præsteboligens r
enovering. H.C. indsender senest 4. december 
 

Der er ikke indkommet budgetredegørelse for renov
ering af præsteboligen, hvorfor punktet udsættes til 
næste møde. 

6 - Viby Kirke: renovering

Afventer budgetbesparelser for kirkens renovering.
H.C. indsender senest 4. december 

Formanden fra Viby Menighedsråd har fremsendt re
degørelse for merudgifter i forbindelse med renoveri
ngen af Viby Kirke.
 
Hans Christian Feindor-Christensen redegjorde for pr
ioriteringerne blandt de 5 hovedarbejder, der har me
dført medudgifter i forbindelse med renoveringen. S
om første prioritet ønsker man at få sikret omplaceri
ngen af ligsten, hvilket koster 40.000 kr. Dernæst er d
et påkrævet, at der laves nyt varmestik fra varmekæl
deren til kirken, hvilket er opgjort til 99.000 kr. Det er
også ønskeligt at få istandsat kirkeskibet, hvilket kost
er 21.300 kr., men den største udgift er forbundet m
ed nymaling af kirkebænke, orgel og knæfald for i alt 
403.000 kr. Sidste prioritet er istandsættelse af kirke
ns kalkmalerier, hvor der foreligger et tilbud på 271.5
00 kr. fra Nationalmuseet.



 
Alle fem arbejder medfører en samlet udgift på 846.
000 kr.
 
Efter sin redegørelse forlod Hans Christian Feindor-C
hristensen mødet således, at han ikke medvirkede ve
d provstiudvalgets beslutning.
 
Provstiets omprioriteringspulje indeholder ca. 3.000.
000 kr, som skal disponeres til flere, store projekter i 
provstiet med samlede udgifter, der overstiger pulje
ns midler. Provstiudvalget er derfor nødsaget til at pr
ioritere rækkefølgen af støtte til de enkelte projekter
.
 
Provstiudvalget er enig i menighedsrådets prioriterin
ger og godkendte op mod 563.300 kr. fra omprioriter
ingspuljen til de fire først prioriterede arbejder, og b
esluttede i forlængelse heraf at udskyde istandsættel
sen af kalkmalerierne. Derimod virkede det forkert at
undlade at bænke, orgel og knæfald males, når reste
n af kirkens indre renoveres, især når inventaret er t
aget ud af kirken til opbevaring på lager under renov
eringen. 
 
Godkendelsen forudsætter, at menighedsrådet forsø
ger at minimere ekstraudgifterne ved renoveringen. 
Det betyder, at man skal indhente flere sammenligne
lige tilbud på malingsarbejdet, som ikke har været ko
nkurrenceudsat, da det ikke var en del af licitationen.
Ligeledes bør menighedsrådet forsøge at forhandle r
ådgiverhonorarerne ned, og endelig skal man prøve 
at begrænse de uforudsigelige udgifter på ca. 490.00
0 kr., da midlerne afsat hertil i videst muligt omfang 
også skal være med til finansiere projektets fordyrels
e.

7 - Byggeregnskab for Tulstrup Våbenhus

a. Godkendelse af byggeregnskab
b. Anmodning om overførsel af overskud på 40.626,0
0 kr. til renovering af Astrup Kirke

Sager:
Byggeregnskab - Tulstrup Kirke - Renovering af våbe
nhus (2018 - 41655)

Bilag:
Aktdokument, 181116. Ansøgning til Provstiet om mi
dler fra Tulstrup Kirke, 2018. Tulstrup Våbenhus1811
2018

a. Byggeregnskabet godkendes.
b. Det godkendes, at overskuddet på 40.626 kr. overf
øres til Astrup Kirke.
 
Menighedsrådet har ved sin styring af renoveringen
udvist økonomisk ansvarlighed og solidaritet i omgan
g med provstiets fælles midler.



8 - Byggeregnskab for renovering af Frederiksgårde
n

a. Godkendelse af byggeregnskab for renovering af F
rederiksgården
b. Anmodning om udbetaling af 250.000 kr. fra anlæ
gspuljen 

Bilag:
Aktdokument

a. Byggeregnskab for renovering af Frederiksgården
godkendt.
b. Der udbetales 250.000 kr. fra anlægspuljen 

9 - Malling. Ansøgning om 5%-midler og likviditetslå
n

a. Ansøgning om 250.000 kr. til uforudsete udgifter i
forbindelse med medarbejderafgang
b. Ansøgning om likviditetslån på 100.000 kr. af 5%-
midlerne   

Sager:
5%-midler - Malling Menighedsråd - Likviditetslån (2
018 - 41642)

Bilag:
Aktdokument, 2018-11-22 Ansøgning til Provstiudval
get, Bemærkninger til kvartalsrapport 3. kvt. 2018

a. Der bevilges 137.333 kr., hvormed provstiets 5%-m
idler er opbrugt for 2018.
b. Godkendt. Lånet skal tilbagebetales senest 1 år eft
er udbetalingstidspunktet.
 
Godkendelserne forudsætter, at menighedsrådets fri
e midler på ca. 200.000 kr. anvendes først i genopbyg
ningen af kirkekassens likviditet. Der tilføres ligelede
s 130.000 kr. fra forsikringsenheden samt 100.000 kr.
i likviditetslån fra provstiet. Med disse midler er det 
provstiudvalgets vurdering, at kirkekassens likviditet 
bliver tilstrækkelig robust.  
 
Det bemærkes, at udbetaling af feriepenge blot er lik
viditetsforskydning, da feriepenge vil komme til udb
etaling uanset. Hvis ikke medarbejderen var fratrådt,
skulle der have været udbetalt løn under ferie sener
e.
 
Når menighedsrådet anvender sine frie midler til det
te formål, kan der søges anlægsmidler i april 2019 til 
indvendig kalkning.

10 - Kolt. Ansøgning om 5%-midler

Ansøgning om 27.500 kr. til uforudsete udgifter i for
bindelse med advokatbistand til Parkkirkegården 

Bilag:
Aktdokument, CCF22112018_00001, CCF22112018_0
0002, CCF22112018_00003, CCF22112018_00004, CC
F22112018_00005

Godkendt

11 - Ravnsbjerg Præstebolig: Ansøgning om overførs
el af midler

Ansøgning om overførsel af overskud på 243.000 kr. 
fra varmesagen til renovering af præstebolig

Sager:

Det godkendes, at der overføres 243.000 kr. fra varm
esagen til renovering af præstebolig.



Byggesag - Ravnsbjerg Præstebolig, Selmersvej 7 - Re
novering. (2018 - 13254)

Bilag:
Aktdokument, Kontospecifikation, formål præsteboli
g

12 - Ansøgning til pulje vedr. dåbstiltag

Ansøgning om 28.650 kr. til fælles projekt: drop-in då
b i Fredens Kirke 

Der blev omdelt et revideret budget på 36.500 kr. på
mødet. Ansøgningen blev godkendt. 

13 - Kolt: Ansøgning til dåbspuljen

Ansøgning om 15.000 kr. til ekstra projekt i forbindel
se med babysalmesang og dåbsoplæring 

Bilag:
Aktdokument, Til Provstiudvalget

Provstiudvalget fandt menighedsrådets ansøgning uk
onkret. Det fremgår ikke tydeligt, at det ansøgte belø
b anvendes til aflønning af sognets kirke-kulturmeda
rbejderen i forbindelse med oprettelse af flere hold t
il babysalmesang. Provsten redegjorde for sagen.
 
Provstiudvalget vil gerne støtte økonomisk for at hjæ
lpe projektet i gang, hvorfor ansøgningen på 15.000 
kr. godkendes som en engangsbevilling.
 
Det forudsættes, at denne udvidelse af kirke-kulturm
edarbejderens normering fremover kan finansieres a
f sognets almindelige budget. Efter beregning med b
udgetanalysemodellen tilføres kirkekassen stadig fler
e driftsmidler; et beløb, der akkumuleres hvert år ov
er en årrække.  

14 - Aarhus Søndre Provstiudvalgskasse: godkendel
se af regnskab 2017

 

Sager:
Regnskab 2017 - Aarhus Søndre PU-Kasse (2018 - 425
73)

Bilag:
Aktdokument, Til Aarhus Søndre provstiudvalg med 
bemærkning om 5_ midler i regnskab 2017

Stiftets godkendelse med bemærkninger tages til eft
erretning.

15 - Kirkekassernes budget 2019

 

Søren Gynther-Sørensen gennemgik kirkekassernes b
udgetter for 2019 og havde følgende bemærkninger:
 
1. I alle budgetter er ligning og anlæg korrekt budget
teret.
 
2. Mange menighedsråd har ikke udfyldt målsætning
er på budgettets første side, og i det omfang målsæt



ningerne er udfyldt er indholdet ikke brugbart i forho
ld til resten af budgettet. Den optimale og profession
elle brug af side 1 er, at der er sammenhæng melle
målsætninger, visioner og budgetteringen sådan, at s
ide 1 fungerer som den handlingsplan, som det øvrig
e budget sætter tal på. Dette kræver dog også et stør
re arbejde af menighedsrådene, men målsætningern
e kunne anspore en samtale i menighedsrådet om, h
vad man vil på længere sigt. Dertil kommer, at hvis d
e udfyldes på en relevant måde, så er provstiudvalge
t også forpligtet på tage hensyn til dem. Det kan kolli
dere med den budgetanalysemodel, vi anvender i År
hus Søndre Provsti.  
 
3. Alle menighedsråd budgetterer med 0 på bundlinj
en, med Kolt Menighedsråd som undtagelse. Her bu
dgetteres der med et underskud på 39.000 kr., vel at 
mærke uden at have frie midler, hvorved de faktisk 
æder af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Dett
e bemærkes over for menighedsrådet.
 
4. Det bemærkes over for Beder Menighedsråd, at kir
kegårde ikke har egne frie midler. I budgettet har ma
n disponeret 136.000 kr. til kirkekassens frie midler o
g 20.000 kr. i frie midler til kirkegården. Dette bør ret
teligt være 156.000 kr. til kirkekassens frie midler. De
t bemærkes ligeledes, at Ravnsbjerg synes at have an
vendt såvel kirkekassens frie midler som likviditet stil
let til rådighed af provstiet. Sidstnævnte eksisterer fo
r at sikre, at der kan udbetales løn til de ansatte uans
et kirkekassens likviditet i øvrigt. Provstiudvalget ser 
øvrigt med tilfredshed på, at Ravnsbjerg har lavet nø
dvendige besparelser i overensstemmelse med budg
etmodellen.

16 - Evt.

 

Søren Gynther-Sørensen orientering om budgetudval
gets møde med borgmester, Jacob Bundsgaard, hvor 
der blev indgået en aftale om de næste 3 års kirkeska
tteprocent. Borgmesteren udtrykte tilfredshed med s
amarbejdet med kirken generelt og med projektet "K
irken i byen" i særdeleshed.

17 - Orientering: mødedatoer og provstesyn

 

Datoer for provstesyn og møder blev gennemgået.  

18 - Orientering om møde med arkitekt om kirketag
i Tiset og Kolt

Til orientering om møde afholdt med arkitekt Klaus A
ndersen 

Provsten orienterede om møder med Tiset og Kolt ve
drørende udskiftning af de to kirkers tage. Kolt Kirkes
tag er mest trængende. Klaus Andersen arbejder vid
ere med de to menighedsråd og deres tagprojekter o
g indvendige kalkninger. Det må formodes, at Kolt sk
al igangsætte sit projekt i 2020.



Bilag:
Aktdokument, Skabelon rådgivningsaftale menighed
sråd og bygningskonsulent 8.11.2018, Skabelon rådgi
vningsaftale menighedsråd og bygningskonsulent 8.1
1.2018, Aktdokument, Tag Tiset og Kolt nov 18

19 - Orientering om møde med kirkegårdskonsulent
på Viby Kirkegård

Til orientering om møde med kirkegårdskonsulent på
Viby Kirkegård

Bilag:
Aktdokument, Viby Kirkegård

Der arbejdes på to planer. Dels med analyser fra bud
getstøttesystemet, dels med omlægning af kirkegård
en for at tilpasse driften til fremtidens behov. Der af
holdes møde i januar med kirkegården med deltagels
e af Lars Thruesen, provsten og personalekonsulente
n, som har stor erfaring med kirkegårde fra sit tidlige
re virke.

20 - Orientering om Tranbjerg Kirke: Etablering af ge
lænder ved orgel pulpitur.

Til orientering: sendt til udtalelse i Århus Stift den 26
. november 

Sager:
Byggesag - Tranbjerg kirke - Aarhus Søndre provsti -
ansøgning om etablering af gelænder ved orgel pulpi
tur. (2018 - 39411)

Bilag:
Aktdokument, I forbindelse med arbejdsmiljø genne
mgang udført i e eråret 2018 af miljøhuset er menig
hedsrådet i Tranbjerg kirke gjort opmærksom på at lo
vgivningen vedr, Underskrift 001

 

Aarhus Søndre Provsti – Møder - 06-12-2018, 15:00
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