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Menighedsrådet
Sammensætning, funktioner og udvalg:
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, (afhængig af antal medlemmer af folkekirken i
sognet) og sognets præst(er). Desuden vælger kirkens medarbejdere en repræsentant til menighedsrådet.
Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret og kan ikke deltage i sager vedr. andre funktionærer ved
kirken.
Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, samt en række enkeltmandsposter.
Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for kirkeværge, kasserer, sekretær og kontaktperson.
Yderligere vælger menighedsrådet en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirke
og kirkegård.
Menighedsrådet vælger desuden en person, der bemyndiges til sammen med formanden at
underskrive dokumenter.
Menighedsrådet skal nedsætte følgende udvalg:
Kirke- og kirkegårdsudvalg. (Kan undlades, hvis der kun er 5 valgte medlemmer).
Præstegårdsudvalg, - hvis der er flere menighedsråd i pastoratet. Udvalgets opgaver og
beføjelser fastsættes i en vedtægt.
Menighedsrådet kan nedsætte andre udvalg til løsning af diverse opgaver:
Se oversigt.

Menighedsrådets møder
Menighedsrådet beslutter, hvornår ordinære møder holdes. Mødeplanen skal offentliggøres, idet
menighedsrådets møder er offentlige, - medmindre sagens indhold og karakter kræver lukkede døre.
Menighedsrådets beslutninger træffes i møder ved almindeligt flertal, hvor intet andet særligt er bestemt.
Menighedsrådet vedtager selv sin forretningsorden. (Der foreligger et forslag på DAP)
Menighedsrådet beslutninger skrives i protokollen, som underskrives af alle de medlemmer, der har
deltaget i mødet. (Der ligger skabelon til elektronisk protokol på DAP.)
Formanden forbereder møderne og indkalder medlemmerne. Samt sørger for at alle er bekendt med,
hvilke sager, der skal behandles på mødet. Og sørger for at evt. bilag er tilgængelige for medlemmerne.
Når menighedsrådet behandler tavshedsbelagte oplysninger eller behandler punkter, der kan skade
menighedsrådets forhandlingsposition, hvis punktet er offentligt, skal punktet være lukket.
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning/organisationogfunktion
er/Sider/Tavshedspligt.aspx#4
Formanden sørger for at beslutningerne udføres.

Udvalg og poster

Årets gang i menighedsrådet
Inden advent Valg af formand, næstformand m.fl.
Valg sker ved skriftlig afstemning.
Formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, sekretær og udvalg.
Fastlægge mødedatoer for det kommende år.
Marts

Aflægge regnskab for det forløbne år inden 1 april.

April/Maj

Biskoppen indkalder til Stifts menighedsrådsmøde – hvert 4. år

April

Gennemgå synsprotokol og forberede årets synsudsatte arbejder.

Juni

Aflevere budget for det kommende år.
Have møde med kirkens ansatte (mindst 1 gang årligt)
Provstesyn – hvert 4. år.
Udføre synsudsatte arbejder i løbet af forår/sommer.

August

Budgetsamråd i Thisted Provsti.
Afholde syn over bygninger og anlæg. (Synsudskrift sendes til provstiudvalg senest 1. oktober.)

September

Modtage revideret regnskab og sende det til godkendelse i provstiudvalget.

November

Aflevere endeligt budget.
Aktivitetsudvalget fremlægger plan for det næste år.
*******************

Hver måned Modtage breve i menighedsrådets digitale postkasse fra kirkeministerium, Stiftsøvrighed,
Provstiudvalg, Ansatte o.m.a. Samt holde sig orienteret på DAP.
Derudover deltager menighedsrådsmedlemmer i gudstjenester og møder i sognet og provstiet. Og lejlighedsvis i
Aalborg Stifts regi. Samt i kurser og møder i Nordthy distriktsforening, samt relevante kurser og andet, der udbydes
gennem Landsforeningen for Menighedsråd.

Særlig for første år i valgperioden:
Udarbejde menighedsrådets forretningsorden.
Udarbejde vedtægter for kontaktperson, kirkeværge, kasserer, sekretær og præstegårdsudvalg. Samt evt. andre
relevante.

Kirkekassens penge
Ved hvert menighedsråd oprettes en kirkekasse, der bestyres af menighedsrådet.

Menighedsrådet må af kirkekassen afholde udgifter vedrørende:
1. sognets kirkelige virksomhed
2. sognets begravelsesvæsen
3. indtægtsdækket virksomhed, som udøves i tilknytning til sognets kirkelige
virksomhed og begravelsesvæsen
4. fremme af det kirkelige liv i provstiet
5. kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed
6. den kirkelige betjening af folkekirkens medlemmer i udlandet
7. personregistrering.
Til fremme af menighedsarbejdet forvalter menighedsrådet gennem kirkekassen, det
beløb, der indkommer ved indsamlinger i kirken. (OBS. Det er nu også tilladt, at
kirken samler ind via Mobile Pay).
Menighedsrådets indtægter kommer fra følgende:
1. Renter og udbytte m.v. af kirkens kapitaler (udbetales fra Aalborg Stift)
2. Leje og driftsindtægter for præsteembedets faste ejendomme og jord. (præsters
boligbidrag, bortforpagtning af jord eller udlejning af ejendom, udlejning af
sognelokaler m.v.)
3. Kirkeskat – også kaldet kirkelig ligning, der betales af folkekirkens medlemmer i
kommunen. Kirkeskatteprocenten er for tiden 1,28%.
Thisted Kommune overfører til det enkelte menighedsråd den andel af pengene, som
provstiudvalget har meddelt kirkekassen har brug for i året.
Se eksempel vedr. 2017.

Tal for Thisted provsti 2017
32 kirker i 30 sogne
21 menighedsråd
15 præster

Thisted Provsti er et økonomisk fællesskab med Sydthy Provsti.

Tal for 2017
Det samlede udskrivningsgrundlag er

5.683.277.000

Kirkeskatte-procenten er 1,28 %. Det giver

72.745.946

Udligningstilskud

12.474.000

Bidrag til landskirkeskatten

-8.484.719

Indtægter i alt

76.735.227

Thisted Provsti – 60 %

46.041.136

Sydthy Provsti – 40 %

30.694.091

Udgifter i alt

76.735.227

Bidraget til fællesfonden- landskirkeskat går til:
Præstelønninger og – pensioner,
stiftsadministrationer, kirkemusikskoler,
uddannelse, , kordegne og gravere,
mellemkirkelige udvalg, It-systemer o.m.a.

Budget 2017
Thisted Provsti

1.812.439

Hillerslev-Kåstrup

2.470.042

Sennels

1.555.647

Hunstrup-Østerild-Hjardemål

2.537.983

Tømmerby

1.659.768

Lild-Lild Strand

716.088

Øsløs-Vesløs-Arup

2.314.013

Thisted

13.767.865

Tilsted

1.843.020

Skinnerup

462.496

Sjørring-Thorsted-Skjold-Kallerup

2.526.310

Hundborg-Jannerup

2.239.495

Vang

645.166

Ræhr

946.373

Hansted

1.958.592

Vigsø

481.641

Nors

1.734.475

Tved

732.054

Vester Vandet

731.625

Øster Vandet

407.349

Klitmøller

1.341.637

Vorupør

2.122.058
45.006.136

5 % midler

1.035.000

Ligningsbeløb 2017

46.041.136

Provstiudvalg og stiftsråd
Thisted Provstiudvalg:
Der skal vælges 2–7 læge medlemmer og en præsterepræsentant. Sammen med provsten udgør disse
provstiudvalget. Provsten er automatisk forretningsfører for provstiet.
Valgbare til provstiudvalget er alle, som kan vælges til et menighedsråd.
Valgret til provstiudvalgsvalget har alle, der har valgret ved menighedsrådsvalget.

Aalborg Stiftsråd
Stiftsrådet skal følge stiftsøvrighedens forvaltning af de mange millioner, som udlånes til menighedsrådene til
byggeopgaver m.v.
Stiftsrådet består af en lægmand fra hvert provsti, en provst, 3 præster, domprovsten og biskoppen.
Stemmeberettigede er alle medlemmer af menighedsråd – inkl. præster.
Valget foregår samtidig med valget til provstiudvalgene.

Valgene finder sted efter denne ordning:
Orienteringsmøde senere i 2017
Her orienteres om arbejdet i provstiudvalg og stiftsråd.
Der vælges valgbestyrelse. Valgreglerne gennemgås.
Der kan foretages opstilling af kandidatlister.

Kandidatlister skal afleveres efter nærmere angiven frist.

Provstiudvalgets virksomhed
5 medlemmer valgt af menighedsrådsmedlemmerne samt provsten.
1 medlem valgt af præsterne.
10 – 14 møder årligt.
*******************

To årlige samråd
Samrådet orienteres om lokale budgetforudsætninger, og diskuterer prioritering af større opgaver og henstiller til
provstiudvalget.

Eet årligt møde alene for formænd
På formandsmødet orienteres om aktuelle forhold. Det kan være regnskabsaflæggelsen og kommende budgetter.
Desuden om love og cirkulærer samt forskellige tiltag, særlig projekter, nye samarbejder mellem menighedsråd og
lignende.

Ca. hvert andet år møde for kasserere, kirkeværger og andre. Evt. møde med
gravere.
På disse møder gives tillige orientering om aktuelle forhold og projekter. Evt. drøftelser af nye tiltag. Kurser for
medarbejdere.

Menighedsrådene får efter provstiudvalgets møder svar på ansøgninger,
henvendelser og lignende.
Efter hvert provstiudvalgsmøde udsendes beslutningsprotokol til alle
menighedsråd til generel orientering. Til menighedsrådet digitale postkasse.
Menighedsrådene kan søge rådgivning og vejledning hos provst og provstisekretær. Der henvises ofte
videre til medarbejdere i Aalborg Stift, der har særlige specialer og fagområder.

Provsten kommer hvert fjerde år på provstesyn sammen med provstiets
bygningssagkyndige.
Provsten har selvstændig virksomhed i tilsyn med præsterne.

Provstiudvalgets opgaver:
Tilsyn med kirker og kirkegårde – godkendelse af årligt eftersyn.
Udstrakt brug af konsulenter og megen kontakt til stiftsøvrighed.

Tilsyn med ansættelsesforhold for kirkens ansatte (ikke præster).
Tilsyn med økonomi.
Godkendelse af regnskab og budget. Brug af revisorer. Bistå økonomisk hvis der opstår
uforudsete udgifter i sognet.

Personalekonsulent.
Hjælper med opmåling af kirkegårde, tilretning af regulativer, lønspørgsmål m.m.

Fælles regnskabsfører
Menighedsrådene kan vælge at få ført deres regnskaber ved den ansatte fælles
regnskabsfører. En bestyrelse står for ansættelsesforholdet.

*******************

Provstesyn 2017-2020

2017 2018 2019 2020
Lild
Lildstrand
Tømmerby
Hansted
Klitmøller
Ræhr
Vigsø
Hunstrup
Østerild
Hjardemål
Hjardemål
Klit
Øsløs
Vesløs
Arup
Sennels
Thisted
Tilsted
Skinnerup
Øster Vandet
Vester
Vandet
Nors
Tved
Sjørring
Thorsted
Skjoldborg
Kallerup
Hundborg
Jannerup
Vang
Vorupør
Hillerslev
Kåstrup

x
x
x
x
x
x
x

1 præstebolig
1 præstebolig + kirkecenter
1 præstebolig
x
x
x

1 præstebolig
Sognehus

x
x
x
x
x

1 præstebolig
1 præstebolig
2 præsteboliger +
kirkecenter
1 præstebolig

x
x
x
x
x
x
x

1 præstebolig+sognehus
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 præstebolig
Sognehus
1 præstebolig
Kirkecenter
1 præstebolig

Afgørelseskompetence

PLAN FOR REGNSKABSAFLÆGGELSE 2016 SAMT BUDGET 2018
Marts

Låneydelser, hjemfaldne gravstedskapitaler m.m.:
-menighedsrådet modtager oplysningerne fra provstikontoret.

Marts

Regnskab 2016 godkendes på MRs møde i marts

1. april

Regnskab 2016 og MRs godkendelse af årsregnskab
Regnskab indlæses i Økonomiportalen samt overføres til Dataarkiv senest 1. april 2017.
(Husk det er vigtigt, at der i beslutningsprotokollatet er henvist til stemplet på regnskabet)

Efter 1. april

Materialer til revisor (efter aftale)

15. april

Budget 2018
Provstiudvalget udmelder foreløbig fremskrivningsprocent vedr. driftsrammen for 2018,
hvorefter menighedsrådene kan gå i gang med tilrettelæggelse af budget 2018.

4. maj

Forberedende møde vedr. budget 2018
Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne, dog forventes formand og valgt kasserer at
deltage. Derudover er også rådets eksterne regnskabsfører indbudt.
Mødet holdes kl. 19.00 i Tilsted Præstegård.
Dagsorden fremsendes primo april.
Tilmelding til provstikontoret senest 24/4-2017. Vigtigt af hensyn til traktementet.

15. juni

1. budgetbidrag,
Menighedsrådet afleverer første budgetbidrag i økonomiportalen senest 15. juni

1. juli

Landskirkeskat og udligningsbeløb
Kirkeministeriet udmelder (forhåbentligt) omkring 1. juli.

23. august

Budgetsamråd.
Mødet holdes kl. 19.00 Mødestedet oplyses senere.
Tilmelding senest d. 16/8 -2017 til provstikontoret.
Formand og valgt kasserer forventes at deltage.
Provstiet kender nu de foreløbige udmeldinger vedr. kirkeskatten i Thisted Kommune, samt
landskirkeskat og udligningsbeløb. Derfor kan der nu tages endelig stilling til
fremskrivningsprocent vedr. menighedsrådenes driftsbudgetter. Og det kan besluttes
hvilke anlæg, - både budget- og lånefinansierede, - der er midler til i 2018.

Primo september
15. september

Endeligt tilsagn fra Thisted kommune vedr. kirkeskatten
De enkelte kirkekassers ligningsbeløb
Thisted Provsti meddeler ligningsbeløbene til Thisted Kommune.
Thisted Provsti meddeler endelig driftsramme og anlægsbevillinger til menighedsrådene.

15. september

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016
Provstirevisor sender Revisionsprotokollat til Dataarkiv, og dette protokollat skal behandles
på menighedsrådsmøde inden 15. oktober, hvor rådets beslutning skal sendes til Dataarkiv.

15. oktober

MRs behandling af revisionsprotokollat

15. november

Endeligt budget 2018
Menighedsrådene afleverer det endelige budget for 2018 i økonomiportalen senest 1.
november.
(Husk det er vigtigt, at der i beslutningsprotokollatet er henvist til stemplet på budgettet)

15. november

Regnskab 2016
Provstiudvalget behandler menighedsrådenes bemærkning/beslutning på
førstkommende udvalgsmøde og sender provstiudvalgets bemærkning retur i
Dataarkiv samt til menighedsrådene.
November/december Beholdningseftersyn
Det er vigtigt, at ovennævnte frister overholdes, da der ellers kan opstå problemer med godkendelse videre i
systemet, og dermed problemer med at overholde fristerne for offentliggørelse af budget og regnskab.
Thisted Provsti, den 14. januar 2017
Mariann Amby, provst

Diagram over godkendelse og aflevering af regnskab

Bekendtgørelser
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152415

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183757

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162460

Tavshedspligt:
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning/organisationogfunktioner/Sider/Tavshedspligt.
aspx#4

Adresser:
www.thistedprovsti.dk
www.aalborgstift.dk
www.godtfrastart.dk

