
Samarbejdsaftale mellem de tilsluttende menighedsråd: Borbjerg, Ejsing, Handbjerg, Herrup, Hogager,Idom-Râsted, Mejrup, Måbjerg, Naur, Ryde, Sahl, Sevel, Sir, Trandum og Tvis i Holstebro Provsti om indkøbaf digitale kirkegårdskort og anskaffelse af digitale kirkegårdssystemeri Holstebro provsti (hvor disse ikkeallerede findes) i medfør af §43a i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK nr. 771 af 24/06/2013Deltagere og formål§ 1 De tilsluttende menighedsråd i Holstebro provsti iviborg stift har på budgetsamrâd den 3. september2018 besluttet at indkøbe digitale kirkegårdskort samt anskaffe digitale kirkegårdssystemer i Holstebroprovsti (der hvor disse ikke allerede findes) i budgetåret 2019 som et fælles anliggende, der finansieresunder fælles formål i provstiudvalgskassen. Dvs. udgifter til anskaffelse af ovennævnte betales afkirkekassen på sogneniveau (hvorved momsen kan afløftes). Denne udgift (eksklusiv moms) refunderesherefter af midlerne i PUK, der er afsat til dette fælles formål.Hjemsted§2 Samarbejdet har hjemsted i Holstebro kommune.Ledelse og administration§ 3 Provstiudvalget indhenter tilbud hos tre forskellige leverandører af digitale kirkegårdskort. Det mestkonkurrencedygtige tilbud til at udføre opgaven udvælges i samråd medmenighedsrådsformænd/kirkeværgerkirkegårdsledere/gravere i provstietfProvstiudvalget indhentertilbud hos Brandsoft mht. fælles indkøb af kirkegårdssystemer og kortmoduler. De menighedsråd iprovstiet, der har kirkegård og deltager i det fælles indkøb, aftaler individuelt med leverandørerne, hvornåri løbet af 2019 opgaven udføres lokalt.Opløsning af samarbejdet og tilsyn§ 4 Nærværende samarbejde om fælles indkøb af digitale kirkegårdskort og anskaffelse af digitalekirkegårdssystemeri Holstebro provsti udløber 31.12.2019.Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne vedtægt kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse,som også fører tilsyn med provstiudvalgskassen. Evt. overskydende midler i dette fællesformål overgår tilprovstiudvalgskassen 01.01.2020. Ligningen til provstiudvalgskassen nedsættes med et tilsvarende beløbdet efterfølgende budgetår.Offentliggørelse§5 vedtægten offentliggøres på Holstebro provstis hjemmeside og på Viborg Stifts hjemmeside.Samarbejdsaftalen kan rekvikrafttrædenireres via provstikontoret.§ 6 Vedtægten træder i kraft med virkning fra 01.01.2019Formand for Borbjerg Formand for Ejsing é Formand forH ndbje g Formand for HerrupM'hd°d ._ M'hd°d ' M' d°denig e (§  emweZr?ÆWJ\ 1% s?z? a* > - .w a Ma *›Formand for Hogager Formand for Idom-Råsted Formand for MâbjenighWd Menighedsråd -lvlenighe sråd"(\ l i? i Iy/W WW/ MW Még- JFormand for Naur Form ddfopayde Formand for SevelMe' ° es” _M“esrâd T  q /  i . ,x tFormand for Sir Formand for Trandum gr nd for Tvi7Menighedsråd øI*Det er udelukkende de deltagende menighedsråd, der har den endelige beslutningskompetence.Provstiudvalget bistår alene med rådgivning.


