
Vedtægt for samarbejdsaftalemellemSkibinge og Præstø menighedsrådom fælles organist, kirkesanger & korfunktion.§1Aftalens parter:stk. l)stk. 2)stk. 3)aftalen indgås mellem Skibinge Menighedsråd og Præstø Menighedsrådnñalen er indgået i henhold til § 42 a i lovbekendtgørelse nr. I46 af 24. februar 2012 omlov af Menighedsråd, med de ændringer, der følger af § l i lov nr. 347 af 3. april 2013 oglov nr. 646 af l2.juni 20l3.Formændene for de 2 menighedsråd repræsenterer rådene - næstformændene for de 2menighedsråd er stedfortrædere.§2Beskrivelse af samarbejdet:stk. 1)stk. 2)stk. 3)stk. 4)stk. S)stk. 6)Alle udgifter til løn til organist & vikar for denne. kirkesanger & vikar for denne, løn tilbøme-og ungdomskorene, saml. alle udgifter i forbindelse med kordriñen afholdes afPræstø menighedsråd. der indretter kontoplanen således, at det kommer til at fremgå af etformål under hovedformål 3. hvilke udgifter og indtægter. der vedrører denne aftale forsamarbejde.Skibinge og Præstø deler nettoudgiften med 50% til hver.Skibinge indbetaler hver måned et beløb som aconto-afregning. som añales i aprilmåned.Præstøs andel indarbejdes ved overskudsdisponeringen med samme beløb, som Skibingehar indbetalt i løbet af regnskabsåret.Ved årsafslutningen udarbejdes et bi-regnskab i Præstøs årsregnskab, og dermed offent-liggøres sammen med dette, hvoraf det fremgår. om der er overskud eller underskud.Dette over/underskud vises i en særskilt post på egenkapitalen benævnt som " frie midlervedr. samarbejdsaftale mellem Skibinge og Præstø". og overføres dermed til næste år.Der udskrives hvert kvartal et perioderegnskab i budget-formål med tilhørende konto-specifikationer til Skibinge på samarbejdet.



§3Løn og ansættelsesforhold:stk 1) Alle ansatte. der vedrører denne añale. ansættes/afskediges af de to menighedsråd ifællesskab, således at repræsentanter fra begge menighedsråd deltager i ansættel-se/sfskedigelse, ligesom begge råd i fællesskab deltager i evt. lønforhandlinger.§4Tvister:Stk. 1) Enhver tvist 0m nærværende vedtægts forståelse og fortolkning afgøres af prov-stiet/stiñet.§5Opsigelse/udtræden af samarbejdet:stk. l) Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med l2 måneders varsel, dogkan et menighedsråd udtræde af samarbejdet med et kortere varsel. hvis der andet me-nighedsråd er indforstået hermed.stk. 2) Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæñc for sin forholdsmæssige andel af delønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet indtil denneforpligtelse er afviklet.§6Øvrige fælles udgifter:Øvrige fælles udgiñer - hjemmeside, tielles annoncering, aflønning af præstesekretær. udgifter tilundervisning af minikonfirmander, fælles studietur mv. afregnes som hidtil til det menighedsråd.der har lagt ud for udgiften. Udgiften til konfinnandundervisningen afregnes forsat via præstegårds-kassens frie midler, der indgår i Præstø kirkes regnskab.§7Ikrafttræden:Denne aftale træder i kraft. når den er godkendt af de 2 menighedsråd med virkning fra l. januar2019.



§8Offentliggørelse:Denne vedtægt offentliggøres på menighedsrådcncs og stiñcts hjemmeside.Aftalen godkendes. den % _ ;8 W ,Åâ/z/Zzzæ.Formnnd Peter Ole Sørensen Formand Kjeld LorenzenSkibinge Menighcdsrld Præstø Menighedsråd


