
 
Vedtægt for  

 

samarbejde mellem menighedsråd i Bornholms provsti om 
udgivelse af tryksagen ”Velkommen i Bornholms Kirker” 

iht. § 43a i bekendtgørelse nummer 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd 
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Nedenstående beskriver regelgrundlaget for samarbejde mellem menighedsrådene i Bornholms provsti, 
Københavns stift og Bornholms Regionskommune 

 
§1. Udgivelse af tryksagen ”Velkommen i Bornholms Kirker” 
Samarbejdet omfatter alle menighedsrådene i Bornholms Provsti 
 
§2. Formål  
Samarbejdet har til formål at udgive tryksagen ”Velkommen i Bornholms Kirker” 
 
§3. Økonomi 
Stk. 1.  Provstiudvalget udmelder årligt budgetrammerne til formålene ved det årlige budgetsamråd. Udgiften 
dækkes ved ligning til provstiudvalgskassen efter reglerne herom jf. § 17 h i lov nr. 95 af 29. januar 2020 om 
folkekirkens økonomi.  
 
Stk. 2. Beslutningen om budgetrammens anvendelse til formålet træffes af provstiudvalget. 
 
Stk. 3. Eventuel over- eller underskud af midler overføres mellem budgetårene. 
 
§4. Tilsyn 
Stk. 1.Tilsynet med samarbejdet om de fælles kirkelige arrangementer varetages af provsten. 

 
Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af vedtægten, eller om forholdet mellem de 
deltagende i samarbejdet indbyrdes, kan indbringes for biskoppen 
 
§ 5. Periode for samarbejdet 
Samarbejdet gælder fra budgetår 2022, og skal vedtages med 2/3 flertal på det årlige budgetsamråd.  
Såfremt der på et budgetsamråd ikke er et kvalificeret flertal på 2/3 af de vægtede menighedsrådsstemmer 
for at fortsætte samarbejdet, ophører det med virkning fra årets udgang. 
Hvis samarbejdet ophører tilføres evt. uforbrugte midler til 5 % midlerne. 

 
§ 6. Indtræden og udtræden af samarbejdet 
Indtræden og udtræden af samarbejdet kan ske ved skriftlig henvendelse til provstiudvalget senest den 1. 
juni i året før den ønskede ind- og udtræden. 

 
§ 7. Ikrafttrædelse 
Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse på provstiets budgetsamråd den 7. september 2021, og 
med virkning fra 1. januar 2022. Den  vil  være  tilgængelig  på Københavns  Stifts  hjemmeside  samt  på 
Bornholms Provstis hjemmeside. 

 
 
 
 
 
 




