
 
Vedtægt for  

 

samarbejde om visse fælles kirkelige arrangementer i Bornholms provsti 
iht. § 43 a, jf. § 42 a i bekendtgørelse nummer 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd 

 

Side 1 af 2 

 
§ 1. Samarbejdet omfatter menighedsrådene: Allinge-Sandvig, Bodilsker, Gudhjem, Hasle, Ibsker, 

Klemensker-Rø, Knudsker, Nexø, Nyker, Nylars, Olsker, Poulsker, Rutsker, Rønne, Svaneke, 
Vestermarie, Østerlars, Østermarie, Aaker-Pedersker 

 
§ 2. Samarbejdet har til formål at afholde følgende fælles kirkelige arrangementer: 

 Fælles gudstjeneste 2. pinsedag 

 Events ved Folkemødet på Bornholm 

 Salmesangsprojekt for øens 4. og 5. klasser 

 Korweekend for øens børnekor 

 ”Din Tro – Min Tro” besøg hos Bornholmske folkeskoler 

 Pulje til nyt fælles arrangement (evt. overskydende midler kan overføres mellem 
budgetårene) 

 
§ 3.  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. 331 
af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi. 
 

§ 4. Beslutningen om budgetrammens anvendelse til formålet træffes af provstiudvalget med 
undtagelse af puljen til nyt fællesarrangement, hvor budgetsamrådet har 
beslutningskompetencen. Budgetsamrådet kan beslutte at overdrage denne kompetence til 
provstiudvalget. 

 
§ 5. Tilsynet med samarbejdet om de fælles kirkelige arrangementer varetages af provsten. 

 
§ 6. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af vedtægten, eller om forholdet mellem 

de deltagende i samarbejdet indbyrdes, kan indbringes for biskoppen 

 
§ 7. Samarbejdet gælder for budgetårene 2018, 2019, 2020 og 2021 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. Eventuelt uforbrugte midler tilføres 5 % midlerne. 

 
§ 8. Indtræden og udtræden af samarbejdet kan ske ved skriftlig henvendelse til provstiudvalget 

senest den 1. juni i året før den ønskede ind- og udtræden.  

 
§ 9. Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på provstiets budgetsamråd den 5. september 2017, 

og den vil være tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside samt på Bornholms Provstis 
hjemmeside. 

  




