BOGENSE PROVSTIUDVALG

Søndersø, januar 2016

Til menighedsrådene i Bogense provsti
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Formandsmøde i Østrup præstegård.
Gravermøde i konfirmandstuen i Søndersø præstegård.
Regnskab 2015 indlæses i Økonomiportalen. Kopi af protokol hvor regnskabet er
behandlet indlæses i DATA-arkivet.
Forårsmøde / indledende budgetsamråd i Grindløse Sognegård kl. 19.00.
Provstiudvalg udmelder foreløbig driftsramme for budget 2017 elektronisk, senest d.
15. april.
Menighedsråd redegør på forhånd skriftligt for de kommende års planer.
Menighedsråd sender regnskabsbilag samt anden dokumentation til revisionen. Kan
sendes samlet via Det Fælles Regnskabskontor.
1. kvartalsrapport på 2 sider skal indsendes til PU. Skal være fremlagt på MR-møde,
dateret og underskrevet.
Budgetbidrag 2017 indlæses i Økonomiportalen. Kopi af protokol hvor budget er
behandlet indlæses i DATA-arkivet.
Provstesyn. De aktuelle råd kontaktes af provst for nærmere aftale.
Indsend data til fælles valgannonce betalt af PU
Budgetsamråd i Østrup Forsamlingshus kl. 19.00. PU udmelder de endelige rammer
senest d. 15. september via provstiets budgetstøttesystem. (Økonomiportalen)
2. kvartalsrapport på 2 sider skal indsendes til PU. Skal være fremlagt på MR-møde,
dateret og underskrevet.
Anbefalet dato for orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalg 2016
Revisionen skal være færdig. Revisionsprotokollatet sendes via DATA-arkivet.
Regnskabsmateriale returneres fra revisor.
Synsrapporter for de ordinære syn afleveres til PU senest 30. september.
Revisionsprotokollat for regnskab 2015 er behandlet og forsynet af rådet med evt.
bemærkninger. Dokumenteres med kopi af protokol indlæst i DATA-arkivet.
Endeligt budget 2017 indlæses i Økonomiportalen. Kopi af protokol hvor budgettet er
behandlet indlæses i DATA-arkivet.
Provstiudvalget godkender rådenes regnskab 2015, under hensyntagen til revisors og
råds bemærkninger. PUs godkendelse samt evt. bemærkninger sendes til rådet via
DATA-arkivet.
3. kvartalsrapport på 2 sider skal indsendes til PU. Skal være fremlagt på MR-møde,
dateret og underskrevet.
KM offentliggør budgetter efter de ”frigives” af provstiudvalget.
Afslutning af godkendelsesprocessen: Rådet behandler provstiudvalgets
bemærkninger til protokollat og regnskab. Som dokumentations for dette indlæses
kopi af beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet i dataarkivet på DAPen.
KM offentliggør regnskaber efter de ”frigives” af provstiudvalget.
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