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REFERAT
(Opdateret d. 5. juli 2016: Tilføjelse under ad 3, side 4: ”Niels Holm-Nielsen, Sdr. Årslev, gav udtryk for,

at det er udemokratisk, at det er provstiudvalget og ikke et budgetsamråd, der skal godkende
projekterne”.)

Budgetsamråd i Brabrand Sognegård
onsdag d. 15. juni 2016 kl. 19.00 – 22.00
Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) – jf.
vedhæftede oversigt.

Dagsorden:
1. Indledning og præsentation
2. Budgetter
a. Gennemgang af driftsramme- og anlægsbevilling for 2017
b. Gennemgang af anlægsbevillinger for 2017
c. Langtidsplan for anlægsarbejder: prioritering 2018-2020
d. Budgetformøderne i januar/februar - var de nyttige?
3. Puljen til diakonalt arbejde inkl. statutter
4. Valg af repræsentant til UngK-bestyrelse
5. Dåbsudvalgets rapport – kort præsentation, og hvad skal vi så gøre nu?
6. Konferencen i foråret 2017
7. Kirkekasserer Vest
8. Drøftelse af mulighed for fælles kirkekontor for DNK
9. Samarbejde om kirkekalkning
10. Eventuelt
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REFERAT – BUDGETSAMRÅD 15. juni 2016 19.00-22.00
Tilstedeværende:
Åby: 2
Borum: 3
Brabrand: 4
Fårup-Sabro: 4
Gellerup: 3
Harlev-Framlev: 2
Hasle: 3
Helligånd: 4

Kasted: 1
Lyngby: 2
Møllevang: 3
Skjoldhøj: 3
Sdr. Årslev: 2
Tilst: 2
KK-Vest: 3

Ad 1
Lis Glibstrup (LG) bød velkommen til de mange fremmødte.
Akkompagneret af Leif Kerstens indledtes mødet med fællessang: ”Nu lyser løv i lunde”.
Efter en kort gennemgang af aftenens dagsorden ved LG samt præsentation af provstiudvalget gik
man over til de enkelte dagsordenspunkter.
Ad 2.a
LG gennemgik den økonomiske udvikling i provstiet samt PU´s bevillinger og beslutninger for 2017
i henhold til den udarbejdede PowerPoint-præsentation.
LG gjorde opmærksom på, at der havde indsneget sig 2 fejl i skemaet side 3 i det udsendte
materiale: I overskriften skulle der stå Budget 2017 og ikke 2016. Det fremgik endvidere på samme
side, at stiftsbidraget var 52.004 kr. Det korrekte tal er 142.004 kr. 90.000 er derfor overflyttet fra
5%-midlerne. PUK´s budget er dermed: 908.471 kr.
LG gennemgik de forskellige samarbejder i provstiet – disse kører også under PUK-kassen.
Der er afsat 300.000 kr. til kursus for nye MR-medlemmer. Den samlede ligning til provstiet
andrager 3.245.309 kr.
Ad 2.b
Gennemgang af sognenes ønsker og anlægsprojekter det kommende år.
Aaby, Borum, Hasle, Kasted og Sdr. Årslev: Ingen anlægsprojekter.
Lyngby havde mindre anlægsprojekter.
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Leif Kerstens uddybede Brabrands ønsker og fortalte om helhedsplanen for Brabrand kirkegård.
Kirketaget fra 1925 er uden undertag, hvorfor der er trængt vand ind. Derfor ønskes nyt tag.
Sognegårdens køkken lever ikke op til Arbejdstilsynets krav.
LG gennemgik kort ønskerne fra Fårup-Sabro.
I Gellerup ønskes mere fleksible møbler til sognegården.
I Harlev-Framlev har Nationalmuseet udpeget nogle ting, der bør repareres. Konfirmandstuen er et
gammelt ønske, men endnu ikke et projekt. Der ønskes varmestyring i Harlev Kirke, et nyt køkken i
præstegården, der er fra 1970 – huset fra 1770, samt reparation af stendige.
Poul Langagergård fortalte om Helligånds ønsker. Det regner ind i kirken pga. fejl i
tagkonstruktionen. Infotavler indenfor ønskes. 33.000 kr. er et engangsbeløb, så hvis andre i
provstiet kobler sig på, er det betalt. Stiforholdene ønskes forbedret.
Møllevang har en del anlægsprojekter. Studenterhuset på Rødkløvervej er solgt. Derfor ønskes en
renovering i Studenternes Hus.
Egon H. Mathiassen fortalte om kortilgangen. Der er tilknyttet en arkitekt til dette projekt. Der
arbejdes på at etablere ny belysning i kirken. Projektet bliver måske dyrere end budgetteret.
Lis Glibstrup redegjorde for Skjoldhøjs ønsker. LED-lyset er en solstrålehistorie, da udviklingen har
gjort, at det er blevet meget billigere nu end for få år siden. Asfalten fra 1984 trænger til
udskiftning. Lyden fra klokkerne ønskes forbedret, da den ikke kan høres inde i kirken i dag.
Jørgen Lystbæk fortalte om projekterne i Tilst. Præstekontorerne flyttes ind i sognegården.
Vandforbruget ønskes reduceret.
Dåbshuset har været undervejs i flere år. Den kgl. bygningsinspektør er tilknyttet. Han har oplyst,
at projektet ikke var fremtidssikret, så Tilst MR har aftalt med Aarhus Stift, provstiet og den kgl.
bygningsinspektør, at der udarbejdes 2 skitseforslag på baggrund af de modtagne anvisninger. Den
nedsatte arbejdsgruppe forventes at kunne præsentere forslagene 1. november 2016.
En mødedeltager spurgte om årsagen til, at de digitale kirkegårdskort er blevet så billige. Lis
Glibstrup forklarede, at det skyldes udviklingen inden for drone- og digital kortteknologi.

Ad 2.c
Der er ikke så mange fremtidige ønsker. I 2018 andrager anlægsønskerne 6.475.000 kr., i 2019
30.000 kr. og 0 kr. i 2020.
LG understregede, at disse ønsker IKKE er bevilget, men blot står på ønskelisten.
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En repræsentant fra Gellerup fortalte om Gellerups fremtidige ønsker. Helhedsplanen er godt i
gang, og i den forbindelse skal 3 bygninger på torvet væltes. Gellerup vil gerne købe en grund,
men kender ikke tidsrammen herfor.

Ad 2.d
Der blev givet udtryk for, at formøderne var en god oplevelse, som man gerne ser fortsætter.
PU vil meget gerne fortsætte hermed næste år. PU ønsker også, at MR – som i år - fortæller om
deres projekter på budgetsamrådet.

Ad 3
Henrik Oest gennemgik dette punkt og indledte med at konstatere, at det er dejligt at snakke om
noget, som alle kan få glæde af.
I den fælles udviklingspulje er der i PUK for 2017 afsat et beløb på 1 mio. kr.
Formålet er udviklingsprojekter i 1 til 3 år og området hele folkekirkens arbejdsfelt, men ISÆR
diakoni.
Puljen kan søges af flere MR i fællesskab, og ansøgningen skal være indsendt inden 1. oktober
2016. PU fordeler bevillingen inden d. 31. december 2016, og pengene overføres fra PU-kassen
efter aftale. Midlerne kan godt tilgå ét sogn, selv om flere deltager i samarbejdet.
HO understregede, at permanentgørelse kun kan ske ved normal budgetprocedure. Dvs., at man
ikke efterfølgende kan få bevilget flere puljemidler.
Niels Holm-Nielsen, Sdr. Årslev, gav udtryk for, at det er udemokratisk, at det er provstiudvalget og
ikke et budgetsamråd, der skal godkende projekterne.
Eksempler på udviklingsprojekter:
Folkekirkens Familiestøtte, et udviklingsprojekt fra Ålborg Stift, der bliver bredt ud i hele Danmark.
Aarhus Kommune er desuden interesseret i, at folkekirken er med til at løfte opgaven med folk,
der skal i aktivering. En koordinator kunne frikøbes til at tage hånd herom.
Tiltag inden for brobygning mellem konfirmander og UngK kunne også være et udviklingsprojekt.
Kirsten Stejner oplyste, at Home-Start er en helt anden organisation end Folkekirkens
Familiestøtte.
Esben Andersen anførte, at det er vigtigt, at flere MR samarbejder for at få et optimalt og
bæredygtigt resultat.
Hanne Jul Jakobsen, Møllevang, oplyste, at Hasle og Møllevang har et projekt, der handler om, at
begge sogne har overvejelser om, hvordan vanskeligt stillede familier i udsatte boligområder kan
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hjælpes. De 2 sogne har fælles udfordringer, som de gerne vil løfte i fællesskab. Det kræver
vedvarende ressourcer at støtte familier til at gøre noget ud af deres højtider, ferier o. lign. I Hasle
ønskes halvtids sognemedhjælper til børne-familie-området. Der søges om halv stilling i 3-årig
projektperiode.
MR havde ikke fået tilsendt statutterne i forvejen, så deltagerne blev spurgt, om de på baggrund af
HO´s gennemgang ville kunne beslutte puljen og statutterne.
Det blev på baggrund af drøftelse blandt deltagerne bestemt, at beslutningen udskydes til august,
hvor der så afholdes et ekstraordinært budgetsamråd.

Ad 4
Leif Kerstens redegjorde for UngK og organisationens bestyrelse. UngK er et samarbejde mellem
de 4 Aarhusprovstier og Aarhus Domsogn, og UngK ledes af en bestyrelse. Hvert af de 4 provstier
samt Aarhus Domsogn vælger et medlem af bestyrelsen. Medlemmet for hvert provsti vælges på
budgetsamrådet.
Lars Vestergaard, Hasle, blev valgt på budgetsamråd i ÅVP d. 21.1.2013. Han ønsker nu at
udtræde, da han også stopper i MR. Valgperioden er p.t. til udgangen af 2017.
Forslag til valg af nyt medlem til UngK´s bestyrelse:
- Bitten Vad Nedergaard blev foreslået af PU.
- Rebecca Holst Andersen blev foreslået af Carsten Bruun Pedersen, Harlev-Framlev.
Resultat af skriftlig afstemning:

40 stemmer – heraf 1 blank.

Stemmefordeling:

Bitten Vad Nedergaard: 16 stemmer
Rebecca Holst Andersen: 23 stemmer.
Rebecca blev dermed valgt.

Ad 5
Esben Andersen (EA) viderebragte en stor tak til Karsten Høgild, Åby, for det store arbejde, han har
lavet i Dåbsudvalget.
EA beklagede dernæst, at mødedeltagerne først d. 15. juni 2016 har modtaget Dåbsudvalgets
rapport i en mail, hvilket skyldes, at EA desværre ikke har været opmærksom på, at han skulle
videresende den.
Det er en stor udfordring, at færre og færre får deres børn døbt.
Alle præster i Aarhus Kommune har været samlet til fælles temadag herom. Der er forskellige
holdninger blandt præsterne til emnet. Nogle mener f.eks., at dåb kun kan finde sted om
søndagen – andre er mere fleksible.
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Udvalget har defineret en række ambitioner, som de opfordrer til, at der bliver arbejdet videre
med:
- Folkekirken i Aarhus skal (også) kommunikere til dem, vi normalt ikke er i samtale med.
- Folkekirken i Aarhus skal benytte relevante medier og derigennem blive en del af forældrenes
samtale/forhandling.
- Folkekirken i Aarhus skal i sin kommunikation stille sig tydeligere til rådighed, således at det
fremmer ”mødet”, og at præster bliver brugt mere i uddybende samtaler om dåb og relaterede
emner.
- Folkekirken i Aarhus skal tænke strategisk om kirkens kommunikation og specifikt om dåben.
Konklusionen bør tænkes ind i det igangværende kommunikationsprojekt.
Vi har en opgave lokalt og blandt præsterne: Har vi det rigtige tilbud til folk i dag i forbindelse med
dåb? Hvor meget tid og energi kan vi bruge på opsøgende arbejde?
EA spurgte de fremmødte, om vi skal genoplive temadagene. Der var blandt de fremmødte stor
opbakning til dette forslag.
Knud N. Mathiesen (KNM) tilkendegav, at kommunikationen i folkekirken ikke er tilfredsstillende.
Vi bør få præsterne til personligt at aflevere fødselsattesten hos de nybagte forældre, da den
personlige kontakt er vigtig. KNM oplyste, at det er fuldt lovligt, at præsterne gør dette. Vi bør i de
enkelte MR opfordre præsterne hertil. KNM tilføjede, at i København indkaldes gravide i dag til
samtaler i folkekirken.

Ad 6
Der afholdes kursusweekend for de nye menighedsrådsmedlemmer fra d. 3. til d. 5. februar 2017
på Hotel Marina i Grenå eller Christian Jensen Kolleg, Breklum.
Arrangementet er for alle i de nye MR inkl. præsterne og er tænkt som inspiration og rygstød for
MR-arbejdet inkl. særlige poster. Om aftenen fredag d. 3. februar kl. 18.00 afholdes middag med
deltagelse af biskoppen, der efterfølgende holder et oplæg.
Mulige temaer til kursusweekenden kunne være dåbsudvalgets arbejde og diakoni inkl. rummeligt
arbejdsmarked i sognene. Programmet slutter søndag med morgenmad og efterfølgende
gudstjeneste.
Der blev fra flere mødedeltageres side givet udtryk for, dåbstemaet ikke må fylde for meget i
programmet for kursusweekenden og derfor primært skal behandles i andre fællesfora.
Det blev endvidere foreslået, at kursusweekenden skulle starte lørdag morgen i stedet for fredag
eftermiddag.
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Ad 7
Poul Langagergaard (PL) redegjorde for baggrunden for KK-Vest, der blev stiftet d. 27. maj i 2008
af 4 sogne i ÅVP. Der er sket meget volumen- og indholdsmæssigt i de forgangne 8 år. I 2008
havde KK-Vest 1 ansat – i dag er der 4 ansatte, som omregnet udgør 2,77 fuldtidsansatte. En
succes – med vækst fra 4 sogne i 2008 til 12 i dag.
PL gennemgik herefter en række plancher, der gav et indtryk af aktiviteterne i dag og fokus i
fremtiden.

Ad 8
Poul Langagergaard (PL) forklarede, at civilregistreringen måske på vej væk fra kirkens regi.
København og Aarhus er frikommuner. I København er det besluttet, at Borgerservice skal udføre
opgaven. I Aarhus er der endnu ikke taget stilling hertil, men drøftelser pågår.
Vi skal forberede os på, at denne opgave kan forsvinde.
PL tilkendegav, at vi skal overveje, om vi kan gøre det bedre, billigere og på en smartere måde og
spurgte de fremmødte om deres holdning til, at al sagsbehandling i fremtiden evt. kun skal foregå
ét sted. Vil nogle MR være med til at drøfte denne opgave?
Der blev fra mødedeltagernes side givet udtryk for, at dette vil betyde, at vi mister den personlige
kontakt til borgerne, og flere var loren ved at miste den kirkelige del af opgaverne.
Niels Hviid, Gellerup, anførte, at der i Gellerup sogn bliver sagt, at ”Kirken er neutral grund”. Det er
en diakoniopgave. For mange er det for stor en udfordring at skulle ind på DOKK1 – den lokale
forankring er vigtig. Mange bliver sat af i den digitaliserede verden.
Esben Andersen (EA) gav udtryk for, at et ønske om bedre effektivitet er godt, men på baggrund af
erfaringer fra et andet provsti var han af den overbevisning, at der også skal være den lokale
sammenhæng – og det bør være en præmis for at gå videre med dette.
Det blev besluttet, at emnet skal gentænkes og en endelig afgørelse findes på det ekstraordinære
budgetsamråd i august.
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Ad 9
Leif Kerstens fortalte om samarbejdet om kirkekalkning.
I Aarhus Vestre Provsti har vi 17 kirker; heraf 5 i mursten og 2, der er nyere og bedre isoleret,
nemlig Skjoldhøj og Åbyhøj. Til vedligeholdelse af de 2 sidstnævnte bruges cementmaling.
10 kirker skal kalkes, så væggene kan ånde. En entreprenør kalker på årlig basis, og vi opnår derfor
store besparelser.
Nu har vi genforhandlet aftalen og opnået samme pris pr. år for 2017-2020 som for 2013-2016.
Samlet pris inkl. moms 223.000 kr. pr. år.
PU har afsat ekstra beløb til behov, der opstår i forbindelse med provstisyn, arkitekthonorar osv.
Samlet budget: 298.000 kr.

Ad 10
PU har fået en henvendelse vedrørende energigennemgang af sognegårde. Dette er ikke
lovpligtigt, men måske kunne det være en fordel at gennemgå dem alligevel.
De fremmødte blev spurgt, om der er interesse for en energigennemgang, og om PU skal lave en
samordning om en samlet gennemgang.
Over halvdelen af mødedeltagere viste interesse herfor, hvorfor PU undersøger, hvordan det skal
gribes an.
LG redegjorde dernæst for det store beløb, der er afsat under 5%-midlerne. Som følge af store
regnmængder har præstegårde med kældre et potentielt problem. Der skal etableres ventilation,
så man ikke får fugt og dermed skimmelproblemer. De udgifter, der vil være forbundet hermed,
kan søges dækket via de afsatte 5%-midler.
Mødet sluttede med fællessang: ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.

Referat: HWO, EA og LG.

