
Vedtægt for samarbejde om organist og korsanger betjening ved

hospitalskirken/hospitalsenheden Vest i Gødstrup, Herning

Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Herning Sogns Menighedsråd og Snejbjerg Sogns

Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om

menighedsråd.

Formål

2.1 l forbindelse med nybyggeriet af hospitalsenheden Vest i Gødstrup/Herning har Folkekirken

bygget hospitalskirken. Hidtil har hospitalskirken/kirkerummet tilhørt Herning Sogn, hvor

sygehuset har haft beliggenhed på GI. Landevej 61, Herning. Det nybyggede sygehus har

beliggenhed i Snejbjerg Sogn, derfor er samarbejdsaftalen udarbejdet.

2.2 Formålet med samarbejdet er:

At styrke de driftsmæssige opgaver. At sikre den musikalske ledsagelse til gudstjeneste,

bisættelse, begravelse og andre aktiviteter i kirken.

Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at det Herning Sogns Menighedsråd varetager organist og

korsanger funktionen til alle kirkelige handlinger i hospitalskirken.

Arbejdsbeskrivelse/ajourføres af kontaktpersonen for Herning Sogns Menighedsråd.

Personaleforhold

4.1 Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde er ansat ved Herning Sogns Menighedsråd.

Som endvidere har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor

medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson. Fordeling af arbejdsopgaver

ved Herning kirke samt hospitalskirken sker ligeledes via kontaktpersonen.
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4.2 Hvis samarbejdet ophører, fortsætter de pågældende deres ansættelse ved Herning

menighedsråd. Dog i henhold til de almindelige ansættelsesretslige regler.

5 Finansiering

5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes uændret af Herning Sogns

Menighedsråd.

6 Tilsyn

6.1 Det deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne

vedtægt overholdes.

6.2 Ordningen evalueres årligt på et møde i hvert forår. Kontaktpersonen i Herning Sogns

Menighedsråd er ansvarlig for, at dette sker.

7 Uenighed om fortolkning af vedtægten

7.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene for dette samarbejde søges

først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for

provstikontoret.

8 Ændringer i vedtægten

8.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige

herom.

9 Udtræden og ophævelse af samarbejdet

9.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel (til

udgangen af et regnskabsår). Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere

varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

9.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede

udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.
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10 Ikrafttræden og offentliggørelse

10.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft i løbet af 2021, når sygehuset er færdig bygget og tages

i brug. Hospitalskirken forventes indviet palmesøndag 2021.

10.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside (www.viboi-Rstift.dk). Vedtægten

kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.
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Herning Nordre Provsti FOLKEKIRKEN

Herning Søndre Provsti

GI. Kirkevej 33

7400 Herning

Herning, den 09.12.2020

Til Herning og Snejbjerg menighedsråd

Vedr. samarbejdsaftale om organist og korsanger betjening ved hospitalskirken

På provstiudvalgsmødet den 8. december 2020 behandlede provsti u d valget den indsendte

samarbejdsaftale mellem Herning menighedsråd og Snejbjerg menighedsråd om organist og korsanger

betjening ved hospitalskirken / hospitalsenheden Vest i Gødstrup, Herning.

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen og videresender den til Viborg Stift.

Med venlig hilsen

på provsti u d valgets vegne

ti _
irsten B. Thy^en ' " Carsten Hoffrffann

Provst Provst

Herning Provstikontor-GI. Kirkevej 33, 7400 Herning


