
Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg, Haunstrup, Studsgard og Vinding 
sogne om kordegn 

Lovgrundlag 
Samarbejdet etableres i henhold til lovbekendtg. nr 771 af 24/06/2013 i Lov om menighedsrad § 
42 a. 

Samarbejdets deltagere, form og indhold 
§1.1 samarbejdet om faelles kordegn indgar menighedsradene i Snejbjerg, Haunstrup, Studsgard og 
Vinding sogne. Kontaktpersonerne i sognene repraesenterer radene og udm0nter det praktiske 
samarbejde. Kontaktpersonernes stedfortraedere er formaendene for sa vidt angar naervaerende 
samarbejdsaftale. 

Stk. 2. Kordegn deltager en gang arligt i menighedsradsm0de i Haunstrup, Studsgard hhv. Vinding 
sogne for planlaegning/fremlaegning af budget. 

§2. Samarbejdet gar ud pa, at kordegn, ansat af Snejbjerg menighedsrad, varetager 
regnskabsf0ring og personregistrering for Snejbjerg, Studsgard og Haunstrup kirker samt 
regnskabsf0ring for Vinding kirke. 
Herunder dagligt regnskab, perioderegnskaber, arsregnskaber og deltagelse i budgetlaegning. 
Evt. ekstra udgiftertil revision elleranden ekstern hjaelp, betales af det enkelte sogn. 

Stk. 2. Haunstrup, Studsgard og Vinding menighedsrad skal levere bilagtil kordegn. Bilag ieveres 
scannet, personligt eller med post 3 gange pr maned. 

§3. Kordegnens arbejdsopgaver fastsaettes i arbejdsbeskrivelse, som udarbejdes af 
kontaktpersonerne i de respektive sogne. 

§4. En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 maneders varsel. Dog kan 
en samarbejdspartner udtraede af samarbejdet med kortere varsel safremt de 0vrige 
samarbejdspartnere samtykker heri. 

Stk. 2. En udtraedende samarbejdspartner vedbliver at haefte for sin forholdsmaessige andel af de 
l0nmaessige og personalemaessige forpligtelser pa udtraedelsestidspunktet, indtil denne 
forpligtelse er afviklet. 

§5. Det f0rste ar af i samarbejdet afholdes to arlige evalueringsm0der. Derefter et arligt m0de. 
Deltagere er formand, kontaktperson og kasserer fra hvert menighedsrad samt kordegn. 
Pa hvert evalueringsm0de aftales tid for kommende m0de samt tovholder 
I forbindelse med det arlige evalueringsm0de saettes genforhandling af aftalen pa dagsorden. 
Kontaktpersonerne er ansvarlige for, at evalueringen sker. 

Finansiering, ansaettelses- og l0nforhold 
§6. Ansaettelsesmyndigheden for kordegnen er Snejbjerg menighedsrad. 
Stk. 2. Kordegnen refererertil kontaktpersonen i ansaettelsesstedets menighedsrad. 
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§7. Kordegnen l0nnes af ansaettelsesstedet. 
Stk. 2. Alle udgifter i forbindelse med ansaettelsesforholdet bevilges og daekkes af 
ansaettelsesstedet. 

Stk. 6. Haunstrup, Studsgard og Vinding menighedsrad betaler for ydelserne til Snejbjerg 
menighedsrad. Betaling sker ud fra forbrug af timer Kordegn registrerer forbrugt tid pr sogn. 
Der er afsat i gennemsnit 4 timer/uge til Haunstrup, 4 timer/uge til Studsgard hhv. 4 timer/uge til 
Vinding sogn. 
Det er aftalt at de tre menighedsrad kan ringe til kordegn og forh0re om der er timer til evt. ekstra 
m0deaktivitet hver 6 maned. 

Timepris er 183,00 kr. (1.4.2015-niveau). 

K0rsel afregnes efter statens satser sammen med betaling for timer. 

Bel0bet reguleres arligt pr. 1. januar, med den af Kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent 
vedr0rende budgetlaegning af l0nninger. 

Betaling sker manedligt bagud. 

Menighedsradene kan arligt inden april s0ge Herning provstiudvalg om at modtage l0nkronerne i 
menighedsradets eget budget gaeldende pr. 1.1. i kommende ar eller s0ge om at tilsvarende bel0b 
udlignes via ligningsmidlerne sa de tilfalder Snejbjerg menighedsrad. 

Tilsyn og uenighed 
§8. De deltagende menighedsrad f0rer tilsyn med, at samarbejdet udf0res efter gaeldende 
samarbejdsaftale. 

§9. Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen afholdes m0de mellem menighedsradenes 
kontaktpersoner og formaend. Efterf0lgende skal menighedsradene godkende deres forslag til 
l0sning af uenigheden. Kan menighedsradene ikke finde en l0sning, anmodes provstiudvalget om 
at komme med en afg0relse om uenigheden. 

Optagelse i samarbejdet 
§10. Andre menighedsrad kan s0ge om optagelse i samarbejdet ved at kontakte de nuvaerende 
aftaleparter. Menighedsradene, der deltager i nuvaerende samarbejdsaftale, afg0r om andre 
menighedsrad kan optages i samarbejdet. 

Ikrafttraeden 
§11. Denne samarbejdsaftale traeder i kraft den 1.4.2016, safremt aftalen er godkendt af de 
samarbejdende menighedsrad. 

§12. Interesserede parter kan g0re sig bekendt med samarbejdsaftalen pa Viborg Stifts 
hjemmeside www.viborgstift.dk 
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Godkendt af Snejbjerg menighedsrad den ^I^e/tny'j^Cj /l^iryo.i-c 
Formand for Snejbjefg menighedsrad 

Godkendt af Haunstrup menighedsrad den 
Formand for Haunstrup menighedsrad 

Godkendt af Studsgard menighedsrad den 
Formand for Studsgard menighedsrad 

Godkendt af Vinding menighedsrad den 2^1^ frcpi 
Formand for Vinc^ng menighedsrad 
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