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Referat af det berammede
provstiudvalgsmode torsdag, den 4. januar 2018' kl. 16.00-18.00.
Msdested: Mollevangskirkens Sognegird, Mollevangs A116 47 -49
Afbud:

REFERAT:

Ii!-sdl@g:
1.

Godkendelse af referat fra modet d. 12, december 2017 samt godkendelse af dagsorden,
Godkendt.

2.

Status pi S7o-midlerne pr. 18. decenber 2017
Nordea-oversigter. Status - reservepulje. Oversigt over 5-%-midler 2016 og 2017
Godkendt.

3.

Kl. 16.00: Niels Nielsen, KK-Vest:
Oplag: Sammenlignelige nogletal i budgetter og regnskaber.
Inspiration til nye nogleomrdder og rapporteringer.

4.

Kl. 17.15: Lene Lee-Andersen

.

og Jonna Ostersen:
Projekt Diakoni, Hasle-Mollevang, delt medarbejder.

for snaklen: Der blev ved en fejl opgivet forkerte tal i regnskabet for de forste
fem mdneder for Linettes projelasfilling. Lene Lee-Andersen og Jonna Ostersen gav et
Baggrunden
r e s umd

af s agsfo r I o b e t.

Sonfolge af ovenstdende fejl har PU tidligere meddelt, at fur i 2019 udbetales et mindre
belob. Anden losning vil vere onskelig: Projelaet strekkes ind i 2020 ved at bruge
b

evill inger ne I angs o rnme r e.

PU's tilbagemelding pd dette onske var positiv. Bevillingerne strekkes, og de 65.000 lv. er
allerede betalt af Hasle Kirkekosse, hvorfor belobet ikke skal modregnes.
Tilsynet med udviklingspuljen ligger hos Aarhus Nordre Provsti, hvorfor der skal
udarbejdes en tydelig forklaring i regnslabeL

5.

Hasle - Ansogning om del i S7o-midlerne - Renovering Prestevangsvej. Der soges om en
merbevilling pi "op til 125.000 kr.".
CykelskursprojeHet godkendt. PU kan gite tilsagn om, at det forl)entede underskud pd op
til 125.000 lt. lcan udbetales frq S%-midlerne, ndr det ferdige regnskab foreligger.

Der slral fremover v@re en bedre dialog med presterne om forbedringer
presteboligerne.
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Synsforretning - F,frrup kirke og kirkeg'fird.
Godkendt under forudsetning af budgetmessig deloing'
pU konstateredi, at der ikke er sket noget i forbindelse med en del gamle projeher.
pd alle
Det er problematitk, huit tingene bare udslEdes. Der bor laves samlet tilbud
hengepartierne - inkl. de gamle.

Fdrup

-

Sabro - Synsfotetning - Sabro kirke og kirkegir -d'
sotn ovenfor.
Godkpndi under forudietning afbudge{nessig deloring. Samme beme1oing

si4@!:
Aarslev - status'
A) Henvendelsen fra Niels Holm ang' prrcstegird Brabrand/Sdr
Kort
-ti status v/LG.
Ndr
intot tu ,lorhus stift med henblik pd en aJktaring af lcravet om kontor i tjenesteboliger.
*), fri iorn^ Stift foreligger, inforieres Brabrand/Sdr' Arslev pr' brev herom'

B)FraAarhusStifttilHasleMR:Bevillingaflinistiftsmidlerne'1'700'000kr'
" iiitr.aiJ ttr Levilget Hasle MR et lin i s-tiftsmidlerne til dekning af udgifteme

ved renovering

af Hasle Prestebolig.
Ingen bemerlminger.

i forsog under
fra KM: Honorering af MR-medlemmer ifm' deltagelse
Orientering
C)
-'fo.rugrr".Le 7 vedr. ny organisering yR:r arbejde - fra roller til ansvar og opgaver'
"{
udvalg"'
arbejdende
-oari U "BestlT elsesmodellen med
Ingen bemerlminger.

v/EA
D) Gellerup: Orientering vedr' Gellerup og helhedsp-lanen
vere
drlierup og hithedsplanen. Pladsen foran kirken skal
EA deltog i december i
dertil'
pla,-dsen. Liviverkstederne m.fl. skal /lyttes
et levende sted, og *irken skal dbnes ud mod
Aarhus
etauire-'ei naiskote, hvir vi,kanvere en af parterne i-bestyetsen-uriuriii., un *ar*" uoiirri tn irstvtngsafdeling vedr' religions- og kulturmodet' Snarl
udarbej de s en lokalPlan'

et;;;;;;;;.

;;;;;;i;;;;;;rt

E)Brabrand-Aarslev:Tillegtillejekontrakt'Orvl{svejTA'Lejeperiodenerforlengetmedl
-' .*ta. Lejemilet fraflyttes dermed d' 30' apil 2018'
Ingen bemerloinger

'

tilbygning Hojagerparken 4' Sabro'
F) Firup-Sabro: Information om afleveringssyn,
Der blev ikke fundet nogen mangler'
Ingen bemerkninger.
og udbygning af orgel'
G) f,'ra Aarhus Stift til Brabrand Sogns MR: Forbedrilg
t;;d, tii uJtut.tt. ttot den-kgl' bvgningsinspektor og orgelkonsulent'
Mi. kan forvente svar om ca' 1-2 mAneder'
Ingen bemerlminger.

"'s;;;;

AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstiudvalget

Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

Tel. 8625 1861

www.aavp.dk

aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

If) Fra Aarhus Stift til Kasted

Sogns MR: Orientering vedr. forundersogelse for Agro

Food Parlc
Ingen bemerkninger.

I) Evt
a)

Afldaring afdeltagelse i div. moder i januar 2018.

b) EA oplyste, at der endnu ikke er udsendt information vedr. boligaftaler.
De skal redigeres og med pe neste PU-msde.
c) PL oplyste, at der fsrst til marts udsendes nermere oplysninger om persondataforordningen.

Godkendt

pi provstiudvalgets msde

den 25. januar 2018
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