
Vedtægt for samarbejde mellem Snejbjerg og Studsgård menighedsråd
om drift af kirkegård og kirketjeneste - udlicitering

51.. Aftalens porter, formål ag lovgrundlag
Denne aftale indgås mellem Snejbjerg og Studsgård menighedsråd, Herning Nordre Provsti, Viborg
stift.

Stk, 2 Formårlet med samarbejdet er at styrke samarbejdet mellem sognene på kirkegårdsområdet.
Formålet er at opniå en professionel ledelse af den daglige drift og administration af Snejbjerg og

Studsgård kirl<egårrJe, herunderen økonomiskstyringder kan sikre den bedst mulige udnyttelse af
ressourcerne. Fornrålet er at effektivisere administration af kirkegårdsdriften bl.a.

administrationsopgaver og at skabe stordriftsfordele f.eks. vedr. indkøb, varetagelse af opgaver

som hækklipning, grandækning, afløsning i ferier og på fridage med mere.

Stk.3. Samarbejdetetableres ihenhold til LBK nr.771;tf 24/A612013 iLovom menighedsråd 5 42

a samt LBK nr. 4 (Lov om Folkekirkens økonomi) af den 29.3.2014,52.

52. Aftolens indhold
Samarbejdet går ud på, at Studsgård menighedsråd udliciterer drift, pasning, administration og

personaleledelse af Studsgård kirkegård til Snejbjerg menighedsråd under daglig ledelse af graver

ved Snejbjerg kirlcegård.

I forbindelse med udliciteringen sker en virksomhedsoverdragelse fra Studsgård menighedsråd til
Snejbjerg menigherjsråd. Da der ved etablering af samarbejdet ikke er ansat fast personale ved

Studsgård kirkegård, er der således ingen personale, der skal r:verdrages til iinejbjerg
menighedsråd.

Aftalen vedrører:
Stk. 1. Drift af Studsgård kirkegård: Pasning af gravsteder og øvrige arealer tilhørende kirken,
kirketjenerfunktionr iforbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stk.2. Administration af Studsgård kirkegård.iBrandsoft kirkegårdssystem, Gl,AS, udskrivning af
regninger, oprettelse af legataftaåer mm.

Stk. 3. Renholdelse af Studsgård kirke- og kirkegård sarnt tilhørende bygninger.

Stk.4. Snerydning inden for kirkennuren på Studsgård llirkegård samt P-plads.

Stk. 5. Studsgård kirke og kirkegård betjenes primært af to medarbejdere (gravermedhjælpere),
som vil være til stede på kirkegården to til to en halv dage om ugen. Disse to medarbejdere deles
om at varetage kirketjenesten.

Stk. 6. Graver ansat af Snejbjerg menighedsråd er daglig leder for medarbejdere

igravermedhjælpere) ansat på Snejbjerg kirkegård og graver er daglig leder af de nævnte opgaver i

stk. 1--5.
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Stk. 7. Ved ansaettelse af graver i Snejbjerg samt øvrigt personale på Snejbjerg kirkegård inkl.
gravermedhjælpere, der primært arbejder på Studsgård kirkegård har Snejhjerg menighedsråd

ansættelseskompetence. Studsgård menighedsråd kan deltage i ansættelsesproceduren med 2
medlemmer med hørings- og taleret, uden stemmeret.

Stk. 8, Alle medarbejdere på Studsgård og Snejbjerg l<irkegård ansættes og lønnes ved Snejbjerg

menighedsråd.
Personalet ansættes med Snejbjerg og l>tudsgård kirkegårde som tjenestesteder.
Graver i Snejbjerg er ansvarlig fo r arbejdstilrettelægning.

Stk,9, Maskinparken på Studsgård kirkegård registreres og beskrives ved samarbejdets begyndelse

ved kirkeværge fra Studsgård menigheclsråd samt graver fra Snejbjerg,

Studsgå rd menighedsråd forbl ivr:r ejere af maskinparken.

Vedligehold og reparation af maskinpark varetages og bekostes af Snejbjerg menighedsråd,

Udgifter til fornyelse og større reparationer afholdes af Studsgård menighedsråd.

Stk. 10. lløbet af første åraf sanrarbejdet udarbejdergraverved Snejbjerg kirl<e i:;amarbejde med

Studsgård menighedsråd bilag for arbejdets udførelse ved Studsgård kirke rrg kirkegård herunder
kirketjeneste.

53. Finansiering af aftalen
lndtægter fra gravsteder på Stuclsgård kirkegård opkræves jf. provstiets tal,rstblad af graver i

Snejbjerg og afregnes inden for en måned til Studsgård menighedsråd.

Stk. 2. Studsgård menighedsråd refunderer lønudgifter og driftsudgifter til Snejbjerg

menighedsråd. Betalingen fra Studsgård til Snejbjerg menighedsråd er beregnet som følger:

Studsgård menighedsråd betaler månedsvis bagud det anførte månedlige bidrag til Snejbjerg
menighedsråd.

Udgiftspost
{Tal fra Studseård meniehedsråds budeet for 2018)

LØnudgifter til personale inkl. pension + feriepeng€ (fr,: studsgård budget 2018, Bitag 4

Personaleop ysninger, oversigt over ansatte 2018)

e gråVer 1924 timer; 340.000 kr.

. gravermedhjælper: 20.000 kr.

o vikar: 15.000 kr.

o kørselsgodtsørelse til medarbeider estimat: 3.000 l<r,

Kr. 375.000

@vrig drift af kirkegård som f.eks. reparation og vedligehold af maskiner,
gravkastning, planter, brændstof, el i redskabsrum, småanskaffelser mv.
Studseård budeet 2018 Jdsifter øvrie drift rkt. 4 A, 109.500 kr.

(fra

Kr. 109.500

SUM årliet Kr.484.500

SUM månedlist Kr. 44375
Note vedr. monrs:
3.6. Handel menighedsråd imeilem
Hvis et menighedsråd yder cistand til et andet nerighedsråd. f.eks. vec drilt af kirkegården, udlejning af maskiner eller
sekretærbistand, er beløbet, sorr opkræves for bistanden, momsfrit. Det skal hereier tages i betragtning, når de delvise

fradrassorocenter bereenes. Akiiviteterne s<a inddrases so-n en del af skønnet der fo.etages
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Stk. 3. De nævnte beløb reguleres årligt pr. 1. januar, nred den af Kirkenrinisteriet r.rdmeldte

fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lrlnninger,

Stk. 4. Større enl<eltstående arbejder honoreres særskilt og efter nærmere aftale mellem Snejbjerg

og Studsgård menighedsråd. F.eks. fornyelse af stØrre partier af hækplanter, fældning af store

træer, større beskæ ri ngsopgaver, a nlægsopgaver og I ignende.

Stk. 5. Snejbjerg kirkegård indkøber varer/materialer til den daglige drift af både Srrejbjerg og

Studsgård kirke og kirkegårde.

$4. Tilsyn, forhandling og uenighed
De deltagende menighedsråd fører tilsyn med, at samarbejdet udføres efter gældende vedtægt.

Stk. 2. Snejbjerg og Studsgård menighedsråds respektive kirkerværger fører tilsyn med samarbejdet
jf. kirkegårdenes og kirkeværgernes vedtægter. Evt. påtaler og mangler rettes tilgraver iSnejbjerg.

Stk. 3. Reklamationer over kirkegårdenes drift og kirketjeneste rettes til kontaktpersonen/daglig
leder i Snejbjerg.

Stk. 4. Graver i Snejbjerg deltager i det årlige syn af Snejbjerg og Studsgård kirkegårde. Studsgård

menighedsråd kan derudover invitere graver med til rådsmøder.

Stk.5. Vilkår idennevedtægt skal evalueres årligt inden den 1. oktober. Forrrand og

kontaktperson isnejbjerg er ansvarligfor, at det sker. Efter samarbejdets første 6 måneder holdes

et evalueringsmøde for vurdering af samarbejdet og behov for evt. justeringer i vedtægt.

Stk.6. Hvert deltagende menighedsråd kan kræve forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed

om ændring af vilkårtræder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk.7. Enhvertvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om det
indbyrdes forhold mellem deltagerne i denne vedtægt skal primært afklares mellem formændene
for de to menighedsråd og graver samt kirke- og kirkegårdsudvalg for de to menighedsråd.

De to menighedsråd skal efter-følgende godkende repræsentanternes forslag til løsning af
uenigheden. Kan menighedsrådene ikke finde en løsning, anmodes provstiudvalget om at komme
med en afgørelse om uenigheden.

55. Optagelse af qndre menighedsråd i samarbejdet
Andre menighedsråd kan søge om optagelse isamarbejdet, beskrevet idenne aftale, ved at
kontakte de nuværende aftaleparter. Menighedsrådene, der <leltager i nuværende

samarbejdsaftale, afgør om andre menighedsråd kan optages i samarbejdet,

56. Opsigelse df samdrbejdet
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En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 9 måneders varsel. Dog kan en

samarbejdspartner udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige
samarbejdspartnere samtykker heri.

Stk. 2. En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de

lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne
forpl igtelse er afviklet,

Stk. 3. Ved ophør af samarbejdet sker en virksomhedsoverdragelse tilbage fra Snejbjerg
menighedsråd til Studsgård menighedsriid. I forbindelse med etablering af samarbejdet havde

Studsgård ikke fast ansat personale, så der er ikke tale om virksomhedsoverdragelse på

personaleom rådet.

Stk. 4. Ved ophør af samarbejdet registreres maskinpanken på Studsgård l<irl<egård. Maskiner
indkøbt til Studsgård kirkegård under samarbejdet forbliver i Studsgård.

Stk. 5. Ved ophør af samarbejdet foretages afleveringsforretning af Studsgård kirkegård.

57. lkrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 1. oktober 201-7 såfremt aftalen er godkerrdt af de
sa marbejdende menighedsråd.

Stk. 2. Der aftales en fysisk overdragelse af Studsgård kirkegård til Snejbjerg menighedsråd i

forbindelse med, at vedtægten træder i kraft.

Stk. 3. lnteresserede parter kan gøre sig bekendt med vedtægten på Viborg Stifts hjemmeside
- ..._.:i: .,1

Godkendt af Studsgård menighedsråd den '/r øn 1øru,,,Qr,l €r,fu,u
Formand for Studsgård menighedsråd

Godkendt af Snejbjerg menigheds ,aA ae{tBa
Formand for Snejbj
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