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Samarbejdsaftale mellem Harboøre og Engbjerg sognes Menighedsråd om fælles personale

Lovgrundlaq

Denne samarbejdsaftale er etableret i henhold til Lovbekendtgørelse nr.77'J, af 24. iuni2Ol3 § 42 a.

Deltagere

§ 1. Aftalen er indgået mellem Harboøre menighedsråd og Engbjerg menighedsråd i Lemvig provsti iViborg

stift.

Samarbeidets formål

§ 2. Samarbejdets formål er at understØtte og bidrage til en nem, fleksibel og ressourceeffektiv anvendelse

af menighedsrådenes midler.

Samarbeidets indhold

§ 3. Samarbejdet indeholder, at Harboøre Menighedsråd varetager den samlede organistfunktion og

kordegnefunktion for Harboøre og Engbjerg Menighedsråd.

Stk. 2. Samarbejdet indeholder endvidere, at Harboøre Menighedsråd varetager vikardækningen i forhold

til de anførte fælles funktioner.

Persona leforhold

§ 4. Medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved og administreres gennem Harbo6re sogns

Menighedsråd og Kirkekasse

Stk. 2. Harboøre Menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor

medarbejderne refererer til dette menighedsråds konta ktperson.

Finansiering

§ 5. Engbjerg menighedsråd refunderer via provstiet sin andel af løn- og personaleudgifter til Harboøre

Menighedsråd.

Stk.2. Øvrige udgifter itilknytning tildet fælles personale f.eks. koncerter, nodebøger, vedligeholdelse af

orgel m. fl. afholdes af de respektive menighedsråd.

Tilsvn

§ 6. Oe deltagende menighedsråd f ører tilsyn med samarbejdet og at vilkårene i samarbejdsaftalen

overholdes.
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Optaqelse i samarbeidet

§ 7. Øvrige menighedsråd kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige

om det.

Stk, 2. Ved et menighedsråds optagelse i samarbejdet, udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolknins af samarbeidsaftalen

§ 8. Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde

kan indbringes for biskoppen.

Ændrinser i samarbeidsaftalen

§ 9. Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt menighedsrådende er enige herom.

Udtræden os ophævelse af samarbeidet

§ 10. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse isamarbejdet med 12 månedersvarseltiludgangen af et

regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige

menighedsråd samtykker heri.

Stk. 2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede

udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afuiklet.

I krafttræden os offentliesørelse

§ 11. Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. ianuar 2017.

Stk. 2. Samarbejdsaftalen er tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborsstift.dk Vedtægten kan

rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.
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