Årsrapport 2021
Samarbejdsprojekt: Kirkernes Regnskabskontor i Kolding Provsti

Forfatter: Karen Darling, Formand Udvalget for Kirkernes Regnskabskontor, som er underlagt Ødis sogn,
som et selvstændigt udvalg, der har ansvaret for kontorets drift.

Formål
Med respekt for menighedsrådenes suveræne ansvar i henhold til lovgivningen, at bistå de 16 deltagende
menighedsråd med:
• at varetage regningsbetalinger, lønadministration og bogføring for de tilsluttede menighedsråd
• at bistå de tilsluttede menighedsråd i arbejdet med økonomistyring i forbindelse med budgettering,
budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
• at yde rådgivning i regnskabsmæssige administrative anliggender.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter:
https://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/

Ansatte
Navn
Dorte Bilberg Nielsen
Heidi Hansen
Dorthe Schmidt

Funktion
Overordnet ansvar
Lønmedarbejder
Bogføringsmedarbejder

Ugentlig arbejdstid
30
32
16

Udvalg/Styregruppe/Bestyrelse
Navn
Karen Darling
Erik Nørgaard Graversen
Alice Toft Bruhn
Jan Lottenburger
Annette Jessen

Funktion
Formand
Næstformand
Kasserer
Kontaktperson
Sekretær

Sogn/Pastorat
Vejstrup-Hejls-Taps
Sankt Nicolai
Sdr. Bjert
Dalby
Stepping-Frørup

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 0
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: 0

Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit: 16 menighedsråd
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Tilføj eller slet linjer efter behov!

Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed
•

•
•

Beskrivelse: Daglig drift - At bistå de tilknyttede menighedsråd med regnskabsførelse, herunder at
udføre betalinger, udarbejde kvartalsrapporter, indberetning af moms, indberetning af løn,
medvirke ved opstilling af budgetter og årsregnskaber samt bistå med de opgaver, der ligger
indenfor kontorets kompetencer.
Kommentar: Kontoret fungerer optimalt og får megen ros for arbejdet, både af de tilknyttede
menighedsråd og eksterne revisorer.
Antal deltagere fra målgruppe: 16 tilknyttede menighedsråd.

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Samarbejdet fortsætter som hidtil, dog med den ændring at samarbejdet pr. 1. januar
2022 udvides med endnu et tilknyttet menighedsråd.
Kommentar: I forbindelse med inddragelse af endnu et menighedsråd, er kontorets timetal forhøjet
med 6 timer pr. uge. Dette timetal er fastsat ud fra et skøn og kan forventes justeret, når opgavens
omfang er kendt.
Antal deltagere fra målgruppe: 17 tilknyttede menighedsråd.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar:
Kirkernes Regnskabskontor i Kolding Provsti er i god gænge. 2021 har været endnu et år med udfordringer i
forhold til covid-19 og de restriktioner, som det har medført. Kontoret har alligevel været fuldt
funktionsdygtigt.
Samarbejdet er pr. 1. januar 2022 udvidet med et nyt deltagende sogn, så der pt. er 17 deltagende
menighedsråd.
Kontoret fungerer optimalt. De ansatte får megen ros for deres arbejde, både af de tilknyttede
menighedsråd og eksterne revisorer.
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