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Til: Alle menighedsråd i Aarhus Vestre Provsti

REFERAT
Budgetsamråd i Brabrand Sognegård
torsdag den 20. juni 2019 kl. 19.00-22.00
REFERAT:

1. Indledning og konstatering af fremmøde
Lis Glibstrup (LG) bød velkommen til de mange fremmødte.
Akkompagneret af Leif Kerstens indledtes mødet med fællessang: Nr. 306, ”Det dufter lysegrønt af
græs”.
Det blev ved navneopråb konstateret, at der var 43 stemmeberettigede til stede med repræsentanter
fra alle 14 sogne i provstiet.

2. BESLUTNINGER om videreførelse af puljeprojekter eller ikke
De igangværende tre projekter kan kun finansieres af puljen resten af 2019. Et flertal på
Budgetsamrådet kan beslutte videreførelse over almindelig drift.
a) Folkekirkens Familiestøtte: Styregruppen, Diakoniudvalget og PU indstiller fortsat drift med
638.000 kr./år i Brabrand Kirkekasse. PU foreslår ny evaluering om tre år på Budgetsamråd 2022.
Kommentarer fra MR:
Alle MR mener, at puljeprojekterne skal fortsætte.
Arbejdet i Folkekirkens Familiestøtte er som sådant ikke forkyndende.
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: 43 for, 0 undlod, 0 imod, dvs. énstemmigt vedtaget.
b) Familiemedarbejder Hasle-Møllevang: Styregruppe foreslår at øge fra halv til fuld tid = 440.000
kr./år i Hasle Kirkekasse. Diakoniudvalg indstiller at videreføre samt etablere et tværgående
samarbejde om integration i provstiet. PU foreslår i) at videreføre i ét år med 311.000 kr., ii) i
2020 særligt vægte udvikling i Møllevang og iii) fornyet evaluering på Budgetsamråd 2020.
Projektet er blevet præget af barselsorlov, hvorfor det ønskede udbytte ikke er nået.
Bemærkninger fra MR:
Hanne Jul Jakobsen, Møllevang, gav udtryk for, at begge sogne oplever et meget stort potentiale i
projektet. Desværre er medarbejderen blevet sygemeldt med stress på ubestemt tid, siden
ansøgningen blev afleveret. Styregruppen vil gerne bakke op om PU´s indstilling og videreførsel i 1
år.
Tilst MR spurgte ind til, om stillingen svarer til en halvtidsstilling, hvilket Esben Andersen (EA)
bekræftede.
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Niels Holm-Nielsen, Brabrand/Årslev, anførte, at MR har drøftet, om projektet bør fortsætte, da der
ikke er meget fugls føde herpå. Det burde ikke være nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder
til dette. Arbejdet bør udføres for egne midler.
Hanne Jul Jakobsen, Møllevang, tilkendegav, at det er en meget stor værdi at have en kontinuitet
inden for et felt med meget lidt kontinuitet.
Poul Langagergaard, Helligånd/PU, tilføjede, at han havde haft samme tanke fra starten – om
projektet er en misforståelse – men de foreløbige resultater har givet et andet perspektiv.
Karen Huus, Gellerup, gjorde opmærksom på, at det nye ved projektet er, at det bliver taget
alvorligt, at der er et område, som vi ikke har ret godt tag i. Det er relationsarbejde – også i forhold
til det kommunale niveau. Det ville være fint, hvis det kunne sprede sig til andre områder med
sociale boligområder.
Simon Leonhard, Skjoldhøj, gav udtryk for, at videndeling er væsentlig og appellerede til, at det
prioriteres højt. Diakoniudvalget mener, at videndeling er en forudsætning.
Hanne Jul Jakobsen oplyste, at styregruppen er opmærksom på dette og som minimum vil holde et
ERFA-møde herom.
Afstemning 1: Skal projektet fortsætte i foreløbigt ét år med ny vurdering på Budgetsamråd 2020
efter udsendelse af statusrapport til alle menighedsråd primo maj 2020?
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: For: 40. Imod: 2. Undlod: 1. Videreførsel vedtaget.
Afstemning 2: Skal videndeling være en forpligtelse?
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: 21 stemmer for. 3 imod. 19 undlod. Vedtaget.
c) Projekt Kirkepraktik: Styregruppen, Diakoniudvalget og PU foreslår projektet afsluttet
31/12.2019.
EA oplyste, at Styregruppen, PU og Diakoniudvalget har indstillet, at arbejdet skal løbe i 3 år.
Resultat af afstemning ved håndsoprækning – skal projektet fortsætte efter den 3-årige periode?
Det blev enstemmigt vedtaget, at projektet afsluttes pr. 31/12.2019.

3.

BESLUTNING om udviklingspulje 2020
PU indstiller, at der på budget 2020 lægges 300.000 kr. i fælles udviklingspulje. Skal søges inden
1/10.2019.
a) Lars Lindgrav, Tilst/Kasted, oplyste, at der er et nyt projekt på vej: Danmarks første passionsspil –
et teaterprojekt i form af en efterskoleforestilling med premiere i 2020. Tilst og Skjoldhøj arbejder
sammen om projektet. Der er ansøgt om 200.000 kr.
b) EA oplyste, at Christina Holm Egelund, Skjoldhøj, (og Gellerup og Helligånd) vil indsende ansøgning
om et projekt Vidensbank, hvor unge deler viden med unge om bachelorprojekter o. lign.
EA tilføjede, at der kan komme yderligere ansøgninger og bad alle være opmærksom på mail fra EA
udsendt 5. april 2019 ”Ansøgningsskemaer til udviklingspulje”. EA understregede, at det er vigtigt,
at skemaet anvendes.
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Niels Holm-Nielsen, Sdr. Årslev, mente, at sådanne forslag bør drøftes og vedtages på budgetsamrådet.
EA svarede, at der er grænser for, hvor dybt vi kan gå ned i et projekt på budgetsamrådet. PU vil
gerne medvirke til, at mest muligt lægges frem til overordnede beslutninger på budgetsamrådet,
men skal man længere ned i afgørelse af konkrete ansøgninger m.v., vil det kræve en stor
tidsmæssig udvidelse af Budgetsamrådet.
Knud N. Mathiesen, Borum, var enig i EA´s holdning, men tilføjede, at Niels også har en pointe.
Berit Schelde Christensen, Hasle, tilkendegav, at det ville have været godt med en proces, så vi ikke
skal træffe en beslutning umiddelbart efter at være blevet præsenteret for et forslag.
EA svarede, at det vil øge planlægningsperioden en del.
Afstemning: Skal der på budget 2020 lægges 300.000 kr. i fælles udviklingspulje?
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: 40 for, 2 imod, 1 undlod. Vedtaget.
EA opfordrede til, at alle MR tænker over Niels´ forslag, der så skal tages op på næste års
budgetsamråd.

4. ORIENTERING om særlige økonomiske udfordringer
a. Ny ferielov: Indefrysning af feriepenge for perioden 1/9.2019-31/8.2020
Orientering ved EA. Den nye ferielov er vedtaget – bl.a. for at hjælpe nyansatte. Det er fint og
fornuftigt, men rejser det problem, at man i en periode optjener dobbelt. Derfor er en tvungen
opsparing blevet indført, som først udbetales, når man går på pension.
Det betyder, at MR oparbejder en feriepengeforpligtelse udover, hvad man har kunnet budgettere,
svarende til godt 4 mio. for sognene i Aarhus Vestre.
Vi skal tilsyneladende først svare nogle penge i 2021.
Vær opmærksom herpå og om I kan spare på jeres budgetter. Hvis I har fri egenkapital, så pas på
den. PU udmelder nærmere, så snart vi ved mere.
b. Fra 2021 øget andel af kirkeskatten til Fællesfonden pga. pensionsforpligtelser
Mange sognemedarbejdere er ansat på tjenestemandsforhold. Det medfører kraftige forhøjelser af
pensionsforpligtelserne.
I Aarhus Vestre må vi regne med at have ca. 1 mio. mindre at gøre godt med fra 2021, fordi en større
del af ligningen opkræves til Fællesfonden for at imødekomme disse øgede forpligtelser.
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5. BUDGET 2020
a) Gennemgang af driftsrammer 2020 for kirkekasser og PU-kasse (bilag 5a1 og 5a2)
b) Gennemgang af anlægsbevillinger for 2020 (bilag 5b)
c) PU´s bud på videre udvikling i driftsrammer fra 2020 og frem
d) Langtidsplan for anlægsarbejder: Prioritering for 2021-2023 (bilag 5b)
Lis Glibstrup gennemgik indledningsvis udbetalte 5%-midler på basis af Bilag 5a1 og 5a2 og dernæst den
historiske udvikling i ÅVP i perioden 2015-2020. Driften er steget med 3,3%, hvilket er en rimelig stor
stigning.
Dernæst fulgte en redegørelse for budget for PU-kassen 2020 – herunder samarbejder i provstiet –
efterfulgt af en gennemgang af det samlede budget for 2020.
Aaby, Gellerup og Kasted har ud af de frie midler selv finansieret en række anlægsopgaver.
LG gennemgik de bevilgede anlægsarbejder i 2020. Redegørelse fra Borum om, hvad man vil bruge de
meget store frie midler mangler fortsat og skal fremsendes til PU.
3.000.000 er bevilget til Møllevangs tårn. Udgiften vil løbe op i 7,5 mio.
LG gennemgik til sidst anlægsønskerne for 2021-2024 og understregede, at ønskerne IKKE er bevilget,
men blot ønsker.
Åby MR gjorde opmærksom på, at kommunen er ved at separatkloakere diverse områder – det kommer
til at ramme os alle sammen – så vær opmærksom.
Ønskerne for 2021 er allerede oppe på 6.882.500 kr. Tårnet i Møllevang prioriteres højt; det bliver derfor
stramt for øvrige anlægsarbejder.
Niels Holm-Nielsen, Sdr. Årslev, spurgte, om Møllevang behøver et nyt tårn.

6. DRØFTELSE af ændringer på kirkegårde
PU fremlægger til drøftelse a) resultat af gennemført gravstens-APV og b) overordnet vurdering af
økonomiske udfordringer og behov for tilpasning til ændrede begravelsesmønstre samt c) forslag til
videre proces med rundtur i alle sogne.
a)
Leif Kerstens (LK) gennemgik baggrunden for ændringerne. Miljøhuset i Vejle har gennemgået alle
gravsten, og i uge 24 blev der afholdt møde herom. Kirkegårdene skal selv betale for gravsten opstillet i
lapidarium. Alle kirkegårde skal melde ind, hvor mange sten, der er i risikozonen, og om det er kirkegården
eller gravstensejerne, der skal betale. I gennemsnit vil det koste ca. 1.500 kr. pr. gravsten. Vi har ca. 600
risikosten i hele provstiet, hvoraf ca. 500 er private.
LG opfordrede til, at alle MR tjekker kirkegårdsvedtægterne og får indføjet, at fremtidige sten skal være
sikret.
b)
Fælles takster for alle sognes kirkegårde. Nogle sogne fik derfor større indtægter end tidligere. Vi har nu
færre kistegravsteder, men flere urnegravsteder. PU vil gerne besøge alle kirkegårde i løbet af efteråret for
at drøfte, hvordan disse ændrede vilkår bedst imødekommes både i forhold til drift og overordnede
udviklingsplaner.
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7. PRINCIPBESLUTNING om gratis begravelse af folkekirkemedlemmer
MR-formand Niels Holm-Nielsen, Sdr. Aarslev, foreslog ved mail af 11. maj 2019, at Budgetsamrådet
beslutter at gøre begravelser (og bisættelser) helt gratis i provstiets sogne for medlemmer af
Folkekirken.
Præsentation ved Michael Pedersen (MP): Vi har fælles takster i Aarhus-provstierne. Det betyder, at vi ikke
her kan beslutte, at det skal være gratis. Vi kan beslutte, at PU skal tage forslaget videre med til
budgetudvalget for alle 4 provstier. Vi vil i PU gerne gå imod forslaget, da vi pga. de aktuelle økonomiske
problemer ikke synes, at tiden er til at bruge penge herpå.
Niels Holm-Nielsen, Sdr. Årslev, anførte, at det er underligt, at man skal betale for at blive begravet, når
man i forvejen betaler kirkeskat. ÅVP kan vel godt selv bestemme, om vi ønsker det. Hvad koster det? Ca.
577.000 kr. pr. år. Selvom beløbet skulle være det dobbelte, er det småpenge i den samlede økonomi. Det
kan sagtens finansieres, og det er rimeligt overfor FK-medlemmer.
LG oplyste, at det er lovbestemt, at bestemmelserne i et ligningsområde skal være ens – altså skal det være
ens i Aarhus.
EA fremhævede, at vi ikke lovligt kan melde os ud af takstsamarbejdet med de andre, og at det heller ikke
ville være klogt at prøve at gå enegang. Derimod kan provstiudvalget tage emnet op til drøftelse i
Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune, hvis et flertal på Budgetsamrådet ønsker dette.
EA bad Niels Holm-Nielsen oplyse, hvad der helt præcist burde være gratis. Niels Holm-Nielsen svarede, at
selve gravkastningen burde være gratis.
LK understregede, at man skal have et helhedsbillede i forbindelse med begravelser: Man tegner et
abonnement for 20 år for en kistegrav og 10 år for en urnegrav. Der betales forud. I helhedsbilledet tæller
Niels´ forslag ikke meget for den enkelte gravstedsejer.
Carsten Bruun, Harlev-Framlev, syntes, at det er en fin tanke, at man skal kunne komme gratis i jorden.
Støtter forslaget, men ønsker ikke at gå enegang.
Karen Huus, Gellerup, oplyste, at Gellerup har mange begravelser for de kommunale kapeller. Gratis
begravelser kunne medvirke til at flytte begravelser / bisættelser til en kirke, hvilket vil give en større
værdighed.
Knud N. Mathiesen, Borum, erklærede sig enig i Karen Huus´ betragtninger. Det vil sende et godt signal og
måske medvirke til, at færre melder sig ud af FK.
EA var ikke enig i ovenstående synspunkt, da de udmeldelser, han modtager, ikke vil forsvinde pga.
argumentet om gratis begravelser.
EA spurgte de fremmødte om øvrige tænkelige konsekvenser af forslaget: Flere begravelser af
folkekirkemedlemmer bosat i Aarhus C, hvor der kun er kommunale kirkegårde? Andre adfærdsmønstre?
Per Sortkær, Skjoldhøj, gav udtryk for, at tingene i forvejen er under pres økonomisk, hvorfor han er imod.
Brian Kehlet, Lyngby, tilkendegav, at han slutter op om forslaget.
Afstemning: Skal AAVP træffe en principbeslutning om at arbejde videre med forslaget om, at begravelser
skal være gratis for FK-medlemmer?
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: 23 for, 12 imod, 8 undlod. Vedtaget.
Forslaget skal nu drøftes med de øvrige provstier i Aarhus Kommune.
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8. DRØFTELSE af den fælles kommunikationsenhed i Aarhus
I 2019 tilsluttede Vestre sig samarbejdet om fælles kampagner (100.000 kr./år). Enkelte har siden
efterspurgt fuld deltagelse. Til drøftelse fremlægger PU, hvad det vil give af muligheder og til hvilken
pris.
Orientering ved Poul Langagergaard, (PL), der omdelte tilbud om videoproduktion via Helligåndskirken.
Tilbuddet blev også udsendt elektronisk til alle d. 19. juni 2019. PL opfordrede til at indsende forslag. Under
nyheder på Helligåndskirkens hjemmeside kan man se eksempler på videoproduktion; bl.a. om SU-middage
og Mandeklubben i Brabrand. De kan overføres til egen hjemmeside. Tanken er, at vi får lavet noget
sagsfremmende, men sogneuafhængigt. Det er gratis. 2 Randers-provstier og ÅVP er med. D. 19. september
afholdes 2 kick-off-møder i ÅVP. Sæt gerne kryds i kalenderen og sørg for at få repræsentanter med fra
jeres sogn.
ÅVP har hidtil ikke ønsket at deltage i den fælles kommunikationsenhed – kun i kampagnedelen (100.000
kr. pr. år). Nordre og Søndre er fuldt med. Forslaget går på, om vi nu skal tilslutte os fuldt og helt. Det vil
koste i alt 350.000 kr.
Der blev spurgt ind til, hvad vi i givet fald vil få for pengene. PL oplyste, at vi vil få rådgivning,
markedsføring og mulighed for at få dem til at lave noget for os.
EA fortalte, at der hos os har været fokus på fælles kalender og i forlængelse heraf en stor proces med
Folkekirkeinfo om udarbejdelse af lokal kommunikationsplan og -analyse for hvert pastorat og lokalt
tilpassede kurser. I Aarhus Dom har de ansat en journalist, der skal få kirken helt anderledes frem i lokale
medier. Han har udviklet begrebet ”Kirkerne i midtbyen”. I starten af i år blev der ansat yderligere en ½tids-medarbejder.
D. 10. og 11. september afholdes et videoredigeringskursus.
Simon Leonhard, Skjoldhøj: Hvad siger vores eget kommunikationsudvalg? Vi kan selv nå længere for færre
penge.
Per Sortkær, Skjoldhøj: Lad os ikke ride på 2 heste, men én ad gangen.
Hanne Jul Jakobsen, Møllevang: De er dygtige – jeg har ikke set noget så dygtigt fra Vestre.
Birgitte Lodberg, Gellerup: Hvorfor er vi ikke med i hele pakken? De er utroligt dygtige – kvalificeret og
koncentreret arbejde.
Niels Holm-Nielsen fortalte, at han selv bor i midtbyen. Det er dog ikke gået op for ham, at der skulle være
noget specielt i forbindelse med kirkerne derinde.
Afstemning: Skal ÅVP tilslutte sig den fælles kommunikationsenhed i Aarhus?
Resultat af afstemning ved håndsoprækning: For 1, imod 28, undlod 14. Forslaget nedstemt.
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9. ORIENTERING om status og proces for ny diakonienhed i Aarhus
Resultat af udvalgsarbejde om opgaver og organisering for en ny fælles diakonienhed fremlægges.
Folkekirkesamvirket besluttes muligvis nedlagt på ekstraordinær generalforsamling i samvirket 25/6.
EA redegjorde for FK-samvirket.
De senere år har dialogen været træls med manglende forståelse parterne imellem. Vi synes, de ikke har
leveret. De synes, de ikke har fået midlerne.
Hvem skal samle boldene op? Det fælles budgetudvalg har foreløbig afsat 1 mio. til en ny enhed, hvis FKsamvirket i den kommende uge beslutter at nedlægge sig selv.
Et udvalg har i foråret arbejdet med en mulig konstruktion: En ny enhed etableres i Aarhus med et
kontaktudvalg med repræsentanter fra provstierne og kommunen. Et forretningsudvalg bliver den
egentlige ledelse med Esben Thusgård som leder. Placeringen er p.t. uvis – en af mulighederne er Gellerup.
Inger Margrethe Mikkelsen, Åby, spurgte, om man påtænker ansættelser inden for dette? EA bekræftelse,
at man påtænker ansættelse af 1-2 medarbejdere.
Lars Lindgrav understregede vigtigheden af, at medarbejderne får helt klare arbejdsbeskrivelser.
Spørgsmål fra Berit Schelde Christensen, Hasle: Hvem har siddet i udvalget, og hvem har udarbejdet
vedtægterne? Udvalget består bl.a. af P.H. Bartholin, Esben Thusgaard, Lars Bundgård, Lis Glibstrup og 1
repræsentant fra hvert provsti.

10. Eventuelt samt afslutning
Der var bred enighed om, at det var et godt budgetsamråd. Materialet til mødet er godt, der var plads til
diskussion.
Mødet blev afrundet med en fællessang, nr. 542 – ”Der står et slot i Vesterled”.

Referent
Hanne With Ottosen
provstisekretær
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