
25. november 2017/agc

Samarbejdsaftale mellem Rødding, l.Øvel og Pederstrup sogne om organistfunktion

Lovgrundlag: Samarbejdet etableres iht. Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 i lov om menighedsråd §

42a.

Samarbejdets deltagere, form og indhold:

§1. I samarbejdsaftalen om organistfunktion indgår Rødding, LØv& og Pederstrup sogne.

Kontaktpersonerne i sognene repræsenterer de respektive menighedsråd, og udmønter det praktiske

samarbejde. Kontaktpersonernes stedfortræder er rådenes formænd for så vidt angår nærværende aftale.

§2. Sognene ansætter to organister til at varetage organistfunktionen i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.

Organistfunktionen omfatter alle de naturligt tilhørende opgaver der tilhører organisten.

Stk. 1: Præsten i de tre sogne varetager den koordinerede rolle ift. Planlægning af gudstjenester og kirkelige

handlinger med organisterne.

Stk. 2: Det tilstræbes at fordele arbejdsopgaver ligeligt mellem de to, til enhver tid ansatte organister.

Stk. 3: Ferie og fridage for organister skal planlægges forskudt.

Stk. 4: Hvis der i sjældne tilfælde opstår situationer hvor sognenes organister ikke kan medvirke ved

gudstjeneste eller kirkelig handling, kontaktes en vikar, efter aftale med en af sognenes kontaktpersoner.

Stk. 5: Organister udfærdiget lønbilag til brug for lønudbetaling. Organist fremsender lønbilag til

regnskabsfører.

Stk. 6: Der afholdes et årligt medarbejdermøde, hvor alle ansatte ved de tre pågældende kirker samt

kontaktpersoner og præst deltager. Møder afholdes i Arken i Rødding.

Tilsyn og uenighed:

§3: De deltagende menighedsråd fører tilsyn med at samarbejdet udføres efter gældende

samarbejdsaftale.

§4: Ved uenighed af aftales fortolkning afholdes møde mellem menighedsrådenes kontaktpersoner samt

formænd. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende deres forslag til løsning af problemet. Kan der

ikke findes en løsning på uenigheden, anmodes provstiudvalget om at træffe afgørelse i pågældende sag.

Finansiering, ansættelse og lønforhold:

§5: En organist har ansættelse ved Rødding kirke, den anden har ansættelse ved Løvel kirke. Begge

organister er forpligtet til at forrette tjeneste ved alle tre kirker i sognetjf. nærværende samarbejdsaftale.

§6: Lønudgift pålægges den kirke hvor gudstjenesten eller den kirkelige handling er forgået.



§7: Udgifter til uddannelse, tøj, nodebøger mm. fordeles således: Rødding 40 %, Løvel 40 %, Pederstrup

20%.

Ikrafttræden:

§8: Denne aftale træder i kraft 1. januar 2018.

Godkendt af

Rødding Sogn, Formand, Jens Vestergård

Pederstrup Sogn, Formand, Jørgen
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