Til menighedsrådene
i Thisted Provsti

Nyhedsbrev 1- 2014
Fra provstikontorets side vil vi ønske alle menighedsrådsmedlemmer et glædeligt nytår.
Provstiudvalget har den 14. januar holdt årets første møde. I forlængelse af dette er der
forskellige ting vi gerne vil informere om.
Energigennemgang
Der er sendt særskilt brev til menighedsrådene vedr. dette emne.
Regnskabssyn – afleveringsfrist årsregnskab
I forbindelse med at PWC Revision er nye revisorer i vort område tilbyder dette firma at
udføre et årligt regnskabssyn for menighedsrådene. Et regnskabssyn er IKKE en del af
revisionen, men er regnskabsmæssig bistand, hvortil udgifterne skal afholdes af den enkelte
kirkekasse.
De er op til menighedsrådet, om de ønsker denne bistand og skal betale særskilt for den.
Hvis menighedsrådet ønsker denne bistand, har provstiudvalget ingen indvendinger.
Provstiudvalget har på møde den 3. december besluttet ikke at dispensere afleveringsfristen
for årsregnskabet. Årsregnskabet skal uanset evt. regnskabssyn afleveres inden 1. april.
5 % midler
Der vedhæftes et skema, som vi beder menighedsrådene fremover benytte, hvis der ansøges
om 5 % midler til uforudsete udgifter.
Leasingaftaler
Provstiudvalget har på revisions foranledning modtaget et par leasingaftaler af lidt ældre dato
til underskrift. I den forbindelse minder vi menighedsrådene om, at leasing-aftaler skal
fremsendes til og godkendes af provstiudvalget inden menighedsrådene underskriver.
Friluftsgudstjeneste
Præsterne har på samråd i 2013 nedsat et udvalg bestående af Benne Holwerda, Line Kjær
Nielsen og Anne-Marie Sloth til planlægning af fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 2014.
Udvalget supplerer sig med frivillige. Udvalget har holdt møde og meddelelse fra udvalget
vedhæftes dette nyhedsbrev. Disse oplysninger bedes medtaget i kirkeblad, på hjemmeside og
lignende.

Provstiudvalgets møder i 2014
Næste møde holdes den 4. februar 2014. Som nævnt tidligere har nyvalgte provstiudvalg
besluttet, at sager, som menighedsrådene ønsker behandlet, skal fremsendes til
provstikontoret senest den 25. i måneden før.
Øvrige datoer for møder i 2014: 11.marts, 8. april, 13. maj, 17. juni, 8. juli, 12. august,
9. september, 7. oktober, 11. november.
Ændringer kan forekomme.
Med venlig hilsen,
Mariann Amby
Thisted Provsti den 16. januar 2014.

