
Vedtegt for s;amarbejde om organist

Spjellerup, Smerup, Hellested og Vemmetofte pastorat

Deltagere i samarbejdet

Smerup-Spjellerup Menighedsrdd, Hellested lilenighedsrdd og Vemmetofte Menighedsr6d, som alle horer
tilTryggevalde provsti, har samme prest og har besluttet at etablere et samarbejde om
orga nistfunktionen i pastoratet.

Lovgrundlag

Vedtegten om samarbejdet er oprettet i henhold til Lov om menighedsrdd S 42 a. Der er ikke foru lsat
afgivelse af kompetencer idenne vedtegt.

Formll med samarbejdet og retningslinjer for forholdet til organist

Form6let er at opretholde en attraktiv organiststil l ing ved at tilbyde tjenester ved alle fire kirker ur der
menighedsrAdene. Samtidig lettes prastens arbe.ide i forbindelse med afuiklingen af de kirkelige
handlinger, n6r organisten er en og samme person.

Smerup-Spjellerup er som hovedsogn ansatterlse:;myndigheden for pastoratets organist og har
arbejdsgiverforpligtelsen og arbejdsgiveransvaret overfor organisten.

Smerup-Spjellerups kontaktperson er de ansal:tes kontakt til menighedsrddene. De enkelte menighedsrid
er forpligtet til at rette alle henvendelser vedrorende personalet til samme kontaktperson. Organi ;ten har i
sit ansattelsesbevis indarbejdet, at de skal forrette tjeneste i samtlige fire kirker i pastoratet med
tilhOrende lokaliteter. Form6let med at samle ansettelsesmyndigheden i et af menighedsrddene e., at
skabe enkelhed og klarhed hos den ansatte m,ed hensyn til den ansattes opgaver og ansattelsesfothold i

ovrigt.



Ved nyansettelser nedsattes i henhold til Lcrv om MenighedsrAd g 20a et udvalg med deltagere f .a de tre
menighedsrdd, hvis opgave det er at udvelge og at indstille en kandidat til ansettelse i pastorate. .
Form6let er at skabe konsensus omkring pastoratets organist, der jo skal virke i alle fire kirker. De : er derfor
ogsd aftalt, at i tilfalde af afskedigelse af org,rnis;ten skal ansettelsesudvalget hores herom.
Beslutningskompetencen ligger dog fortsat i iimerrup-Spjellerup menighedsr|d i egenskab af
a nsattelsesmynd ighed.

Fordeling af omkostninger

Omkostningerne til organisten fordeles ligeligrt metlem de fire kirker. Formilet er at undg6 en minrrtios
fordeling efter faktisk afholdt tjenester, som rrille kreve megen registrering. omkostninger omfatter de
direkte udgifter til lOn og pension, toj, kurser, vikarlpnninger og lignende. Der kan ikke indregnes a vance
eller administrationsomkostninger i opg6relsr:n. Omkostninger i forbindelse med eventuelle overt.edelser
af arbejdsmarkedslovgivning skal beres af Snrerup-Spjellerup alene. Kassereren for Smerup-Spjelfi:rup
udarbejder hvert 6r inden budgetlagningen et budget for udgifterne for 6ret og fordelingen heraf, hvilket
budget forelegges pi et fallesmOde. De budgetterede udgifter indbetales ved hvert kvartals udlO r til
Smerup-Spjellerup Kirkekasse. Ved udarbejdelsen af drsregnskabet foretages en 6rsopgorelse over de
faktiske udgifter og fordelingen heraf. opgorerlsen forelagges pi et fellesmode.

Samarbejdet starter den 1. januar 2014 eftervedtagelsen pd et fellesmpde. Denne vedtagt er en
kodificering af praksis af et allerede eksisterende samarbejde om organisten.

Andre menighedsriids deltagelse i samarbejdlet

Det er ikke tanken, at andre menighedsr6d udenfor pastoratet skal kunne deltage i samarbejdet. S <ulle
andre menighedsrdd onske at deltage, kan det ske efter behandling pd et fallesm6de efter en afstrmning
med simpelt flertal.

Tilsyn og fortolkning

Roskilde Stift forer tilsyn med at samarbejdet gennemfores i overensstemmelse med vedtagten.

Opstdr uenighed omkring fortolkningen af denne vedtegt soges pd et fallesmode enighed om
fortolkningen. Er der fortsat uenighed indbringes sagen for Roskilde Stift, hvis afgorelse er inappellrbel.

Andringer og opsigelse

Andringer ivedtegten kan ske ved indgdelse af ny vedtegt eller ved en allonge til denne vedtegt.
,€ndringer kan foreslSs af de enkelte menighedsriid, og skalgodkendes p6 et fallesmode ved simpilll
flertal.



Samarbejdet kan opsiges af et eller flere af de de ltagende menighedsrid med et varsel, som svare r til
organistens opsigelsesvarsel med til lag af 2 rndneder, til udgangen af et budget6r ved henvendels e til de
6vrige menighedsrdd. Der foretages i dette tilfelde en opg6relse af fordelingen af de faktiske udgl fter hen
til samarbejdets ophor med til lag af eventuelle ekstraomkostninger, som opsigelsen af samarbejo et
medforer. Der tankes her isar pA udgifter i lorbindelse med eventuel opsigelse af organisten. O;rgorelsen
forelegges pi et fallesmode.

Nerverende vedtagt offentliggores pd Roskilde Stifts hjemmeside og kan pd forlangende rekvireres hos
formanden for Smerup-Spjellerup menighedsrdd,

Spjellerup, den 21. januar 2014

For Smerup-Spjellerup Menighedsrdd
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Finn Larsen

For Hellested Menighedsrid

'7/rlle 
haosq

Helle Knudsen

For Vemmetofte Menighedsrdd


