Vedtegt'lFon
samarbejdeom

fal lespast'orale aktiviteter
Spjellerup,
Smerup,Hellested
og Vemmetoftepastorat

Deltagerei samarbejdet
Smerup-Spjellerup
Menighedsrdd,
Hellested
Vlenighedsr8d
ogVemmetofte
Menighedsrid,
somall: horer
til Tryggeveldeprovsti,harsammeprast og har bresluttet
at etablereet samarbejde
om felles aktiriteteri
pastoratet,samtfastlaggeretningslinjer
for fc rdelingenaf udgifternei den anledning.
lovgrundlag
Vedtagtenom samarbejdet
er opretteti henholdtil Lovom menighedsrdd
5 42 a. Derer ikkeforudsat
afgivelseaf kompetencer
i dennevedtegt.

Formll medsamarbejdet
Form6let
er at etablereretningslinjer
for faller;aktiviteter
ogfordelingen
af de udgiftersomafholde
si
Smerup-Spjellerups
Kirkekasse,
mensomvedr(lreromkostninger
til udgiftertil aktiviteter
somer fa llesfor
pastoratet.
Detdrejersigi Ojeblikket
om fplgendeaktiviteter
o
o
o

Trykning
og distribution
af kirkebladet
Konfirmandundervisningen,inclstudieturcl
Minikonfirmandundervisningen,
herunderlOntil underviser

a
o

reducr'ret
Afholdelse
af "Hojskoledagen"
medindtegterfra arrangementet
Afholdelse
af "Syngdansk"aftenen,rr:duceret
medindtagterfra arrangementet

Fordelingaf omkostninger
fordelesmellemde fire kirker i lorhold til antalletaf de registreredemedlemmeraf
Omkostningerne
folkekirkenved den senestkendteoptalling l ed budgetlegningen.Formilet er at undgi en minuti6s
fordelingefter andre kriterier,som ville krave megenregistrering.Omkostningeromfatter direkte udgifter
til de nevnte aktiviteter.Der kan ikke indregnesavanceeller administrationsomkostninger
i opg6r:lsen.
Kassereren
for Smerup-Spjellerup
udarbejderhverrt6r inden budgetlegningenet budgetfor udgift:rne for
6ret og fordelingenheraf,hvilketbudgetforeleggestil godkendelsepi et fallesmOde.De godkenrlte
budgetteredeudgifterindbetalesved hvert kvartalsudlObtil Smerup-Spjellerup
Kirkekasse.
Ved
udarbejdelsenaf 6rsregnskabetforetagesen irrso,pg6relse
over de faktiske udgifter og fordelingenheraf.
pd
Opgprelsenforelegges et fellesmode.
pi et fellesm6de. Dennevedtegt er en
Samarbejdetstarterden 1. januar 2014 efter rredtagelsen
kodificeringaf praksisaf et alleredeeksistererrde
samarbejdeom fordelingaf omkostningerne.

Andremenighedsridsdeltagelsei samarbejdet
Deter ikketankenat andremenighedsrid
i pastoratet
skalkunnedeltageisamarbejdet.
Skulleanrlre
pi
menighedsrid
at deltage,kandet skeefterbehandling et fellesmodeefteren afstemninll
med
Onske
flertal.
simpelt

Tilsyn og fortolkning
RoskildeStift fOrertilsyn med at samarbejdetgennemfqresi overensstemmelse
med vedtagten.
Opst6ruenighedomkringfortolkningenaf derrnevedtegt sOgespA et fallesm6de enighedom
fortolkningen.Er der fortsat uenighedindbringessagenfor RoskildeStift,hvisafgorelseer inappellabel.

Endringer og opsigelse
Andringer i vedtegten kan skeved indgdelserf ny vedtagt eller ved en allongetil dennevedtegt
Samarbejdetkan opsigesaf et eller flere af de deltagendemenighedsr6dmed et varselpA 3 mdnecer til
udgangenaf et kalendertrved henvendelse
ti de Ovrigemenighedsrid.Aktiviteterder er vedtagelinden
opsigelsenskaI refunderesaf udtradende menighedsrddforholdsmessigt.
Nervarende vedtegt offentliggorespd Roskilde:itifts hjemmesideog kan pd forlangenderekvirer,:shos
formandenfor Smerup-Spjellerup
menighedsrid.

den21.januar2014
Spjellerup,

For Smerup-SpjellerupMenighedsrdd
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ForVemmetofte
Menighedsrid
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AnettePhilipsen

