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Vedtagt for samarbejdsaftale

, Offl

falles kirkeblad og faelles studietur.

Aft*Xens partsr *g grundlag

Sarnarbejdsaftalen indg6s mellem det udforende menighedsrAd: Grove Meni6hedsrid,
og det/de bestillende menighedsrid: rlskov Menighedsrid og simmelker
fi4enighedsrid.

Aftalen er indgiet i henhold til $ 42a, i bekendtgorelse nr" 77L af 24. juni ZOJ.3 af lov
om menighedsr6d.

Fnrm;il

Fornt5let rned samarbejdet er:

at styrke de driftsmaessige og administrative opgaver,
at undgi rnellemregning mellem sognene

SamarbejdGts indhold

3"1 Det praktiske samarbejde vedr. falles kirkeblad crganiseres iet felles
kirkebladsudualg. Redaktionen bestiir af i. person fra hvert rnenighedsr&d,
s$gnepr€sten samt kordegnen.

3.? Planlaegning af falles studietur, sorn afholdes L gang Srligt, aftales imellem
menighedsr*dene.

Fi*ansiering

4"1 Samarbejdet$ dkonomi administreres gennem og afholdes af det udfsrende
menighedsrlds kirkekasse (Grove!.

- Afregningen foreg8r over ligningen til det udforende meni6hedsrids kirkekasse. Fra
202A illfgres Grove kr. 26.000 fra llsko4 og kr. 22.000 fra Simmelkar, som modsat
nedsmttes. Belgbene dakker over de i budgettere afsatte bel6b, som llskov og
Simmelker sammenlagt har haft afsat i 2019. ,
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&.2 Hvert ir iforbindelse med &rsregnskabet. udarbejder det udfsrende menighedsrfld
budget og regnskah for samarbejdet, som forelaegges menighedsrfidene. Eventuelle
lobende tilpasninger af hudgettet forudsatter enighed blandt r5dene.

Tilryn

5.1 De deltagende menighedsr8d forer tilsyn med dette samarbejde og at vilkirele i
denne vedtagf overholdes.

Uenighed om fsrtotrkning af vadtegten

6'1 Eventuelle uoverensstemmelser opstiet rnellern menighedsr6dene am vilk$rene for
dette samarbejde sFEQs fgrst lgst i samarbejde rnellem menighedsr6dene" Uenigheder
kan indbringes for biskoppen.

Endringer i vedtagten

7.7 Oer kan foretages andringer i vedtagten, s&fremt de deltagende menighedsrid er
enige herom.

Udtraden og ophavelse af samarbeidet

8.1. Et menighedsrtd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 mineders varseltil
udgangen af et regnskabsdr. Et menighedsr6d kan udtr*de af samarbejdet med
kortere varsel, sifremt de ovrige menighedsrid samtykker heri.

8-2 Et udtradende menighedsr$d vedbliver at hafte for sin forholdsmessige andelaf de
samlede udgifter pS r"ldtraedelsestidspunktet, indtil denne forptigtetse er afviklet.

lkrafttreden og offentliggdrelse

9"1" Denne samarbejdsaftale trader i kraft den 01.01..2020
9.2 stk.2. Vedtegten ertilgengetig pi Viborg Stifts hjemmeside {m*g,t*hg6!l&_d*}"

Vedtaegten kan rekvireres fra de samarbe.idende menighedsrid.
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