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31. januar Provstiudvalgsmøde 
Sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest 20. januar kl. 12 

Senest 1. februar Kirkeministeriet offentliggør menighedsrådenes budget 2023 på sogn.dk 

Senest 1. februar Kirkeministeriet offentliggør menighedsrådenes regnskab 2021 på sogn.dk 

7. februar Formandsmøde  
Afholdes på provstikontoret kl. 19. Dagsorden udsendes forinden. 

8. marts Provstiudvalgsmøde 
Sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest 24. februar kl. 12 

15. marts 
 

Indledende budgetsamråd kl. 19.00-21.30 i Årslev kirkes sognehus, Gl. Byvej 28A, 5792 
Årslev, hvor vilkår, behov og ønsker for drifts- og anlægsramme for det kommende budgetår 
forelægges og drøftes.  

Senest 1. april  Regnskab 2022 afleveres elektronisk via Kirkeportalen til provstiudvalget. 
Anlægsoversigt vedlægges.  
Godkendes på menighedsrådsmøde. 
Kopi af beslutningsprotokol fra dette møde oploades via Kirkeportalen  

11. april  Økonomimøde med menighedsråd 

12. april Økonomimøde med menighedsråd 

13. april Økonomimøde med menighedsråd 

Senest 15. april Provstiudvalget udmelder foreløbig driftsramme for budget 2024 via Økonomiportalen. 

26. april Provstiudvalgsmøde 
Sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest 14. april kl. 12 

Maj Der afholdes provstesyn i Gislev, Ellested, Herringe, Gestelev, Nr. Søby og 
Heden. Provsten kontakter rådene for nærmere aftale. 

Senest 31. maj Kvartalsrapport for 1. kvartal samt anlægsoversigt forelægges menighedsrådet 
(3 sider) - underskrives af formand og kasserer, sendes derefter til 
provstiudvalget.  
Husk at anføre bemærkninger, såfremt der er afvigelser fra budget. 

15. juni   Budgetbidrag for 2024 indberettes i Kirkeportalen til provstiudvalget. 
Beslutningsprotokollen oploades via Kirkeportalen.  

21. juni Provstiudvalgsmøde 
Sager til dagsorden skal være provstiet i hænde senest 9. juni kl. 12 

? Studietur for provstiudvalget 

Senest 31. august  Kvartalsrapport for 2. kvartal samt anlægsoversigt forelægges menighedsrådet  
(3 sider) – underskrives af formand og kasserer, sendes derefter til provstiudvalget.  
Husk at anføre bemærkninger, såfremt der er afvigelser fra budget. 

30. august   Offentligt budgetsamråd, hvor provstiudvalget fremlægger forslag til endelige drifts- og 
anlægsrammerammer for 2024. 
Invitation udsendes til menighedsrådene.  

Senest 15. 
september   

Provstiudvalget udmelder de endelige budgetrammer til menighedsrådene via 
Økonomiportalen samt til menighedsrådenes postkasse på DAP og til kommunen.  

Senest 15. 
september   

Menighedsrådene modtager påtegning af regnskabet og revisionsprotokollat fra revisor 
(via Dataarkivet).  

Senest 1. oktober   Udskrift af synsprotokollen vedr. menighedsrådets årlige syn af kirke og præstegård 
fremsendes til provstiudvalget.  
Det årlige syn kan frafaldes, når der er provstesyn. 
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Senest 15. oktober   Revisionsprotokollen behandles på et menighedsrådsmøde og forsynes med 
menighedsrådets bemærkninger og indlæses i Dataarkivet.  
Som dokumentation for behandlingen, bedes kopi af beslutningsprotokollen ligeledes 
indlæst i Dataarkivet.  

Senest 15. november  Endeligt budget 2024 indberettes i økonomiportalen til provstiudvalget.  
Budgettet godkendes på menighedsrådsmøde.  
Kopi af beslutningsreferat fra mødet oploades via Kirkeportalen. 

Senest 15. november   Provstiudvalget godkender menighedsrådenes reviderede regnskab 2022 under 
hensyntagen til revisionsprotokollat og menighedsrådets bemærkninger. Det godkendte 
regnskab og eventuelle bemærkninger behandles herefter på et menighedsrådsmøde. 
Godkendelsen overføres til dataarkivet, hvor menighedsrådene kan læse provstiudvalgets 
eventuelle kommentarer. 

Senest 30. november  Kvartalsrapport for 3. kvartal samt anlægsoversigt forelægges menighedsrådet (3 sider) – 
underskrives af formand og kasserer, sendes derefter til provstiudvalget.  
Husk at anføre bemærkninger, såfremt der er afvigelser fra budget. 

1. december   Provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budget 2024. 

1. december   Synsrapporter tilbagesendes til MR. 

1. december   Takster i GIAS er opdateret og gældende for 2024. 
Husk primo januar at ajourføre taksterne i menighedsrådets kirkegårdsprogram. 

1. februar 2024 Kirkeministeriet offentliggør regnskab 2022 senest den 1. februar 2023. 

  
Menighedsrådene bedes planlægge egne mødedatoer, så afleveringsfrister kan overholdes.   

 

Sager, der ønskes behandlet af provstiudvalget, skal sendes til midtfyn.provsti@km.dk senest 8 hverdage før et 

provstiudvalgsmøde. 
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