
YEDT/EGT
for samarbejde om drift af kirkegårde mv. i Gislum, Vognsild og Havbro Sogne

5 1 Aftalens parter og aftalens grundlag
Stk. 1 Denne aftale indgås mellem Gislum, Vognsild og Havbro Menighedsråd ¡ Vest-

himmerlands Provsti, Viborg Stift.

Stk. 2 Grundlaget for denne aftale er E 42 a i lbk nr. 77L Lov om menighedsrâd af Zq.
juni 2013, jfr. $ 2 i lbk nr. 331 Lov om Folkekirkens Økonomi af 29. marts 2OL4.

52 Formål
Stk. 1 Samarbejdet har til formål at sikre, at de 3 kirkegårde har stabil og kvalificeret

arbejdskraft til rådighed hele året.
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Medarbejdere omfattet af samarbeidet
Stk. 1 Arbejdet ved Gislum og Vognsild Kirkegårde varetages af graver ansat ved Vogn-

sild Menighedsråd. Derudover er der ansat en gravermedhjælper ved Vognsild og
en gravermedhjælper ved Gislum Menighedsråd.

Stk. 2 Havbro MenighädsråO nar egen grave., og e. kun omfattet af samarbejdet for så

vidt angår køb af timer samt afløsning ved ferie og fridage.

Arbejdsopgaverne omfattet af sama rbeidet
Aftalen vedrører etablering af samarbejde pä kirkegärdene.

Stk. 1 Gislum og Vognsild samarbejder om den løbende drift af kirkegårdene i Gíslum og
Vognsild.

Stk. 2 Gravstedsbreve, legataftaler og informationsmateriale til pårørende vedr' begra-
velse, fakturering osv. i Gislum og Vognsild udfærdiges af graveren ansat ved
Vognsild Menighedsråd (evt. i samarbejde med kirkeværgerne).

Stk. 3 Havbro køber ydelser svarende til 200 arbejdstimer pr. år fra teamet ansat i Gis-

lum og Vognsild.

Stk. 4 De to gravere ansat i hhv. Vognsild og Havbro kan indbyrdes aftale bytning af
tjenester i forbindelse med ferie og fridage.

Finansiering af samarbeidet
Stk. 1 En grãver og en grwermedhjælper er ansat i Vognsild. En anden gravermedhjæl-

per er ansuii Gislum. Der er i tildeling af ligningsmidler i nogen grad taget høide
ior udgiftsfordelingen. Kørselsudgifter mellem tjenestesteder deles ligeligt mellem

de to ãogne. I forb¡ndelse med de ekstra opgaver, der er aftalt ud over den vejle-
dende opmåling, aftales en fordelingsnøgle mellem Vognsild og Gislum, som kom-
pensation for, ãi Vognsild aflønner 2 af 3 medarbejdere. Der skal"til Vognsild af-

regnes 52 timer årtigt for rengøring af præstekontor og 65 timer ärligt for kalk-
ning og maling af Præstegärd.

Stk. Z En graver er ansat i Hav^bro, og Havbro køber herudover 200 arbejdstimer pr. år
fra Vognsild Menighedsråd. Som udgangspunkt købes der hele dage. Skulle der

undta{elsesvis i fórbindelse med Havbros køb af timer være kørselsudgifter, deles

disse ägeligt mellem Havbro og Vognsild. Havbro afregner til Vognsild Menigheds-

rå¿ meã 25 t¡mer i 1. kvartal, 50 timer i 2. kvartal, 75 timer i 3. kvartal og 50 ti-
mer i 4. kvartal.

Stk. 3 Evt. aftale om bytning af tjenester imellem de to gravere er i udgangspunktet ud-

giftsneutralt, idet gra,rerne påser, at der byttes timer ligeligt. Skulle det[e mod

iorventning itLe t unne lade sig gøre fuldt ud, tager graverne kontakt til kontakt-
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personerne, der herefter i fællesskab indstiller til menighedsrådene hvorledes af-
regning skal foregå.

S 6 Tilsyn
Stk. 1 Graverne udarbejder timeregistrering, herunder særskilt registrering af de opga-

ver der løses for anden ansættelsesmyndighed.

Stk. 2 Tilsynet med samarbejdet varetages af kontaktpersonerne for Gislum, Vognsild og
Havbro menighedsråd. Xontaktpersonernes opgave er at sikre, at formålet med
samarbejdet opfyldes.

S 7 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet- 
Stk. t er der fuld enighed blandt de menighedsråd der indgår i samarbejdet, kan andre

menighedsråd optages i samarbejdet.

5 I Uenighed om denne vedtægt
Stk. 1 Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem kontakt-

personerne. De kan endvidere bede formænd og gravere om at deltage i mødet.
Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løs-

ning.

S 9 Evaluering af samarbeidet
Stk. 1 Samarbejdet evalueres løbende, og minimum hvert andet år.

$ 1O Varighed og ophævelse af samarbeidet
Stk. 1 Dette samarbejd e løber fra 2OL6, og indtil aftalen opsiges af en af parterne.

Stk. 2 Det enkette menighedsråd kan dog hver for sig forlange forhandling om vedtæg-
tens vilkår. Ved eñighed om ændring af vilkårene, træder disse i kraft med aftalt
varsel, dog maksimalt 3 måneder.

Stk. 3 Samarbejdet kan opsiges af en af aftalens parter med 6 måneders varsel.

Stk. 4 Et menighedsråd kan udtræde med kortere varsel, hvis de andre menighedsråd er
indforstået hermed.

5 11 Offentliggørelse
Stk. 1 Denne vedtægt offentliggøres på Viborg Stifts hjemmeside (www.viborgst¡ft.dk)

4,3y'r ?/ø4Dato 2d4 Charlotte Præstegaa formand
Godkendt af Gislum Sogns Menighedsråd
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Lone Troelsen, formand
Godkendt af Vognsild Sogns Menighedsråd
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kendt af Havbro Sogns Menighedsråd


