
 

 

Vedtægt 
for samarbejde mellem 

menighedsrådene i Viborg Domprovsti om i medfør af §43 og §43 b i Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 

2013 (Lov om menighedsråd), og Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2013 (Lov om folkekirkens 

Økonomi) for budgetåret 2017. 

 

Deltagere i samarbejdet 

§1 Menighedsrådene i Viborg Domprovsti. 

 

Hjemsted 

§2 Hjemsted for samarbejdet er Viborg Domprovsti. 

 

Formål  

§ 3 Samarbejdet har til formål at sikre en god administration til støtte for Folkekirkens opgave, at skabe 

mulighed for udfoldelse af provstiets målsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de 

enkelte kirkeassers budgetter også afspejler ud fra lokale forhold. Dette formål opdeles i følgende 

samarbejder: 

 24 timers løb  kr.   20.000 

 Natkirke kr.   50.000 

 Rådighedsbeløb ungdomspræst  kr.   25.000 

 Provstiband  kr.   75.000 

 Provsti konfirmandevent kr.   75.000 

 Musikfestival – lokalt initiativ kr. 100.000 

 Inspirationsforum ansatte og MR  kr.   25.000 

 Energimærkning og screening kr. 500.000 

 

§4 Samarbejdet ledes af Provstiudvalget for Viborg Domprovsti. 

Beslutninger vedr. samarbejdet tages på provstiudvalgsmøder. 

Punkter til behandling vil fremgå af provstiudvalgets dagsorden og beslutninger af referat af 

provstiudvalgets møder i overensstemmelse med provstiudvalgets forretningsorden. 

 

§5 Alle medlemmer af samarbejdet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsordenen. 

 

Finansiering 

§6 Udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. §5, stk. 6-7, og §17g, stk. 4, i lov om 

folkekirkens økonomi. 

§7 Der ændres med denne vedtægt ikke på kompetencefordelingen mellem menighedsråd, provsti og stift. 



 

 

Tvist 

§8 Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne vedtægt kan forelægges biskoppen over Viborg Stift 

til afgørelse. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 

 

Ophævelse 

§9 Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes på et ordinært budgetsamråd. 

 

Ikrafttræden og fremlæggelse 

§10 Denne vedtægt træder i kraft når den er vedtaget af budgetsamråd for Viborg Domprovsti og 

efterfølgende godkendt af Kirkeministeriet. 

 

§11 Den godkendte vedtægt vil blive fremlagt på Viborg Domprovstis og Kirkeministeriets hjemmeside. 

 

Vedtaget på budgetsamrådsmøde for Viborg Domprovsti den 31. august 2016. 


