
Vedtegt'lFon samarbejde om

fal lespa st'ora le aktiviteter

Spjellerup, Smerup, Hellested og Vemmetofte pastorat

Deltagere i samarbejdet

Smerup-Spjellerup Menighedsrdd, Hellested Vlenighedsr8d og Vemmetofte Menighedsrid, som all: horer
til Tryggevelde provsti, har samme prast og har bresluttet at etablere et samarbejde om felles aktiriteter i
pastoratet, samt fastlagge retningslinjer for fc rdelingen af udgifterne i den anledning.

lovgrundlag

Vedtagten om samarbejdet er oprettet i henhold til Lov om menighedsrdd 5 42 a. Der er ikke forud sat
afgivelse af kompetencer i denne vedtegt.

Formll med samarbejdet

Form6let er at etablere retningslinjer for faller;aktiviteter og fordelingen af de udgifter som afholde s i
Smerup-Spjellerups Kirkekasse, men som vedr(lrer omkostninger til udgifter til aktiviteter som er fa lles for
pastoratet.

Det drejer sig i Ojeblikket om fplgende aktiviteter

o Trykning og distribution af kirkebladet
o Konfirmandundervisningen,inclstudieturcl
o Minikonfirmandundervisningen, herunder lOn til underviser



Afholdelse af "Hojskoledagen" reducr'ret med indtegter fra arrangementet

Afholdelse af "Syng dansk" aftenen, rr:duceret med indtagter fra arrangementet

Fordeling af omkostninger

Omkostningerne fordeles mellem de fire kirke r i lorhold til antallet af de registrerede medlemmer af

folkekirken ved den senest kendte optalling l ed budgetlegningen. Formilet er at undgi en minut i6s

fordeling efter andre kriterier, som ville krave megen registrering. Omkostninger omfatter direkte udgifter

til de nevnte aktiviteter. Der kan ikke indregnes avance eller administrationsomkostninger i opg6r:lsen.

Kassereren for Smerup-Spjellerup udarbejder hverrt 6r inden budgetlegningen et budget for udgift:rne for

6ret og fordelingen heraf, hvilket budget forelegges til godkendelse pi et fallesmOde. De godkenrlte

budgetterede udgifter indbetales ved hvert kvartals udlOb til Smerup-Spjellerup Kirkekasse. Ved

udarbejdelsen af 6rsregnskabet foretages en irrso,pg6relse over de faktiske udgifter og fordelingen heraf.

Opgprelsen forelegges pd et fellesmode.

Samarbejdet starter den 1. januar 2014 efter rredtagelsen pi et fellesm6de. Denne vedtegt er en

kodificering af praksis af et allerede eksistererrde samarbejde om fordeling af omkostningerne.

Andre menighedsrids deltagelse i samarbejdet

Det er ikke tanken at andre menighedsrid i pastoratet skal kunne deltage isamarbejdet. Skulle anrlre
menighedsrid Onske at deltage, kan det ske efter behandling pi et fellesmode efter en afstemninll med
simpelt flertal.

Tilsyn og fortolkning

Roskilde Stift fOrer tilsyn med at samarbejdet gennemfqres i overensstemmelse med vedtagten.

Opst6r uenighed omkring fortolkningen af derrne vedtegt sOges pA et fallesm6de enighed om

fortolkningen. Er der fortsat uenighed indbringes sagen for Roskilde Stift, hvis afgorelse er inappellabel.

Endringer og opsigelse

Andringer i vedtegten kan ske ved indgdelse rf ny vedtagt eller ved en allonge til denne vedtegt

Samarbejdet kan opsiges af et eller flere af de deltagende menighedsr6d med et varsel pA 3 mdnec er til
udgangen af et kalendertr ved henvendelse ti de Ovrige menighedsrid. Aktiviteter der er vedtagel inden

opsigelsen ska I refunderes af udtradende me nighedsrdd forholdsmessigt.

Nervarende vedtegt offentliggores pd Roskilde :itifts hjemmeside og kan pd forlangende rekvirer,:s hos

formanden for Smerup-Spjellerup menighedsrid.
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Spjellerup, den 21. januar 2014

For Smerup-Spjellerup Menighedsrdd
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Finn Larsen

For Hellested Menighedsrid
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Helle Knudsen

For Vemmetofte Menighedsrid

, 1 -,-, , ,'{( ,.,' /,r.f--,

Anette Philipsen


