5 % midler (også kaldet reservefonden)
Vejledning for Aabenraa provsti

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan
finansieres af kirkekassens egne midler.
Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter
provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.
5% midler ER en form for nødhjælpskasse.
Menighedsrådet kan søge provstiudvalget om midler fra provstiets 5 % midler, hvis der er
opstået uopsættelige udgifter.
Betingelser:




Der er ikke er taget højde for udgiften i budgettet
Det er ikke er muligt at anvende frie midler
Der er ikke penge i kasseholdningen til at dække udgiften

Menighedsrådet vil efter PU mødet få tilsendt enten tilsagn eller afslag på ansøgningen.

Hvis der gives afslag
Af og til vil provstiudvalget svare, at menighedsrådet i første omgang selv skal dække
udgiften. Såfremt det ved årets udgang, viser sig at kirkekassen ikke kan bære udgiften, kan
menighedsrådet søge provstiudvalget igen.
Hvis det er tilfældet, anmodes menighedsrådet om, at sende fornyet ansøgning til
provstiudvalgsmøde i november eller december måned. Ofte vil provstiudvalget afholde møde
med menighedsrådet, inden den endelige beslutning træffes.
Klage over provstiudvalgets afgørelse: Menighedsrådene kan klage over provstiudvalgets
afgørelse. Klageinstansen er stiftsøvrigheden.

Beløbet skal lægges ud af kirkekassen
Hvis den uforudsete udgift allerede er afholdt og lagt ud af kirkekassens midler, så kan der
fremsendes kopi af betalt faktura sammen med ansøgningen.
Hvis udgiften først kommer senere i kalenderåret, så vil bevillingen stå ”i bero”, indtil der
fremsendes kopi af betalt faktura.
Bevilgede beløb bliver overført via netbank til nem konto. Kirkekassens kontonummer bedes
derfor oplyst.

5 % midler og bogføring
Hvis der tildeles 5 % midler til en kirkekasse, skal kassereren sørge for, at det bogføres
korrekt i regnskabet under 5% midler.
Korrekt bogføring kontrolleres af revisor, der får meddelelse om årets tildelinger fra provstiet.
Såfremt reglerne ikke overholdes, bliver det påtalt af revisor i protokollatet, det er derfor
vigtigt at være omhyggelig med dette.

