Vedtegt for s;amarbejde
om organist
Spjellerup,
Smerup,Hellested
og Vemmetoftepastorat

Deltagere i samarbejdet
Smerup-Spjellerup
Menighedsrdd,Hellestedlilenighedsrddog VemmetofteMenighedsr6d,
som alle horer
tilTryggevalde provsti, har samme prest og har besluttet at etablere et samarbejdeom
organistfunktioneni pastoratet.

Lovgrundlag
Vedtegten om samarbejdeter oprettet i henhold til Lov om menighedsrddS 42 a. Der er ikke foru lsat
afgivelseaf kompetenceridenne vedtegt.

Formll med samarbejdet og retningslinjerfor forholdet til organist
Form6leter at opretholdeen attraktivorganiststilling
ved at tilbydetjenesterved alle fire kirkerur der
menighedsrAdene.
Samtidiglettes prastens arbe.idei forbindelsemed afuiklingenaf de kirkelige
handlinger,n6r organistener en og sammeperson.
Smerup-Spjelleruper som hovedsognansatterlse:;myndigheden
for pastoratetsorganistog har
arbejdsgiverforpligtelsen
og arbejdsgiveransvaret
overfor organisten.
Smerup-Spjellerups
kontaktpersoner de ansal:tes
kontakttil menighedsrddene.
De enkeltemenighedsrid
er forpligtet til at rette alle henvendelservedrorendepersonalettil samme kontaktperson. Organi;ten har i
sit ansattelsesbevisindarbejdet,at de skal forrette tjeneste i samtligefire kirker i pastoratet med
tilhOrendelokaliteter.Form6letmed at samleansettelsesmyndigheden
i et af menighedsrddene
e., at
skabeenkelhedog klarhedhos den ansattem,edhensyntil den ansattesopgaverog ansattelsesfotholdi
ovrigt.

Vednyansettelsernedsattesi henholdtil Lcrvom MenighedsrAd
g 20aet udvalgmeddeltageref .ade tre
menighedsrdd,
hvisopgavedet er at udvelgeog at indstilleen kandidattil ansettelsei pastorate.
.
Form6let
er at skabekonsensus
omkringpastoratets
jo
organist,
der skalvirkei allefire kirker.De: er derfor
ogsdaftalt,at i tilfalde af afskedigelse
af org,rnis;ten
skalansettelsesudvalget
horesherom.
Beslutningskompetencen
liggerdogfortsati iimerrup-Spjellerup
menighedsr|di egenskab
af
ansattelsesmynd
ighed.

Fordelingaf omkostninger
Omkostningerne
til organisten
fordelesligeligrt
metlemde fire kirker.Formileter at undg6en minrrtios
fordelingefterfaktiskafholdttjenester,somrrillekreve megenregistrering.
omkostningeromfatterde
direkteudgiftertil lOnog pension,toj, kurser,vikarlpnninger
og lignende.Derkanikkeindregnes
avance
elleradministrationsomkostninger
i opg6relsr:n.
Omkostninger
i forbindelse
medeventuelle
overt.edelser
af arbejdsmarkedslovgivning
skalberes af Snrerup-Spjellerup
alene.Kassereren
for Smerup-Spjelfi:rup
udarbejderhvert6r indenbudgetlagningen
et budgetfor udgifternefor 6retog fordelingenheraf,hvilket
pi
budgetforelegges et fallesmOde.Debudgetterede
udgifterindbetales
ved hvertkvartalsudlOr til
Smerup-Spjellerup
Kirkekasse.
Vedudarbejdelsen
af drsregnskabet
foretagesen 6rsopgorelse
overde
faktiskeudgifterog fordelingenheraf.opgorerlsen
forelaggespi et fellesmode.
Samarbejdet
starterden 1.januar2014eftervedtagelsen
pd et fellesmpde.Dennevedtagt er en
kodificering
af praksisaf et alleredeeksisterende
samarbejde
om organisten.

Andre menighedsriidsdeltagelsei samarbejdlet
Det er ikketanken,at andre menighedsr6dudenforpastoratetskalkunnedeltagei samarbejdet.S<ulle
andre menighedsrdd
onskeat deltage,kan det skeefter behandlingpd et fallesm6de efter en afstrmning
med simpeltflertal.

Tilsynog fortolkning
Roskilde
Stiftforer tilsynmedat samarbejdet
gennemfores
i overensstemmelse
medvedtagten.
Opstdruenighedomkringfortolkningen
af dennevedtegt sogespd et fallesmodeenighedom
fortolkningen.
Erder fortsatuenighedindbringes
sagenfor Roskilde
Stift,hvisafgorelseer inappellrbel.

Andringer og opsigelse
Andringer ivedtegten kan skeved indgdelseaf ny vedtegt eller ved en allongetil dennevedtegt.
,€ndringerkan foreslSsaf de enkeltemenighedsriid,
og skalgodkendesp6 et fallesmodeved simpilll
flertal.

Samarbejdetkan opsigesaf et eller flere af de deltagendemenighedsrid med et varsel,som svarer til
organistensopsigelsesvarsel
med tillag af 2 rndneder,til udgangenaf et budget6rved henvendels
e til de
6vrige menighedsrdd.Der foretagesi dette tilfelde en opg6relseaf fordelingenaf de faktiske udglfter hen
til samarbejdetsophor med tillag af eventuelleekstraomkostninger,
som opsigelsenaf samarbejo
et
medforer. Der tankes her isar pA udgifteri lorbindelsemed eventuelopsigelseaf organisten.O;rgorelsen
forelegges pi et fallesmode.
Nerverende vedtagt offentliggorespd RoskildeStifts hjemmesideog kan pd forlangenderekvirereshos
formandenfor Smerup-Spjellerup
menighedsrdd,

Spjellerup,
den21.januar2014

For Smerup-Spjellerup
Menighedsrdd
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