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Afstemning af forventninger til kommunikation mellem Stiftsrådet, provstiudvalgene og stiftsudvalgene. Følgende oversigt kan give et overblik:  

Dato 
Stiftsrådsmøder 
2021 

Stiftsrådets dagsorden 
(Bindende stiftsbidrag) 
 

Provstiudvalg – til orientering 
og evt. kommentarer 

Stiftsudvalgene – beslutning 
af rammer og aktiviteter.  

30. januar   Senest 30. januar fremsender 
stiftsudvalgene deres årsrapport for 
2020 – herunder oversigt over 
aktiviteter i 2021 og groft økonomisk 
overslag for 2022 iht. 
årsrapportskabelon.  
 

23. februar 1. Årsregnskab for 2020 fremlægges og 
besluttes 

2. Økonomisk ramme for 2022 drøftes 
og vedtages 

3. Årsrapporter fra stiftsudvalg drøftes. 
4. Udvalgenes budgetter for 2021 

justeres efter behov på baggrund af 
udvalgenes årsrapporter. 
 

Referat fremsendes fra SR til 
orientering for PU. Økonomiske 
rammer som bilag medsendes. Evt. 
kommentarer fremsendes til SR senest 
30. april. 
 

Referat fremsendes fra SR til 
orientering for udvalgene, herunder 
foreløbige kommentarer til 
årsrapporterne. Samtidig indbydes 
udvalgene til møde med SR den 15. 
april hvor det enkelte udvalgs 
aktiviteter drøftes. 
 

15. april 1. Møde med alle stiftsudvalg 
enkeltvis. Årsrapporterne og 
kommende aktiviteter og 
forventninger til økonomi 
afstemmes 
 

 
 
 
 

Referat af evt. beslutninger 
fremsendes.  

25. maj 1. Opsamling af drøftelser med 
stiftsudvalgene 

2. Oplæg til detaljeret budget 2022 
udarbejdes 
 

Referat og økonomioversigt 
fremsendes. Kommentarer imødeses 
senest 15. september.  
 

Referat og økonomioversigt 
fremsendes. Kommentarer imødeses 
senest 15. september.  
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14. september 1. Ordinært møde primært om 
omprioriteringsmidlerne.  
 

 
 
 

 

5. oktober 1. Endeligt budget 2022 vedtages med 
baggrund i mødet med 
stiftsudvalgene, kommentarer/ 
indsigelser fra PU og med skelen til  

Referat tilsendes. Kommentarer er 
velkomne enten skriftligt eller 
mundtligt på Hammelevmødet 9. 
november 
 
 

Referat tilsendes. Kommentarer er 
velkomne. 

9. november 1. Hammelevmødet. SR og PU mødes. 
Budgetprioriteringerne kan drøftes 
overordnet 

Opsamling af kommentarer til videre 
behandling i SR 
 
 

 

7. december 1. Budgetopfølgning 
 

Referat tilsendes. Provstiudvalgenes 
ønsker/tanker om fælles kirkelige 
aktiviteter i budgetår 2023 imødeses 
senest 15. januar 2022. 
 

 

Stiftsrådet har en disponibel pulje, der kan søges skriftligt og begrundet løbende af udvalg og andre, hvis der opstår uforudsete aktivitetsmuligheder 

eller tildelte budgetter ikke kan holdes. Stiftsrådet beder tilsvarende om løbende meldinger, hvis bevilgede aktiviteter ikke kan gennemføres.   

Biskop kan bevilge 5.000 kr. fra puljen. Desuden kan biskop og stiftsrådet formand sammen bevilge op til 25.000 kr. Stiftsrådet orienteres på ordinære 

møder om disse bevillinger. Større beløb tages op i Stiftsrådets ordinære møder.  


