
VedtægtForSamarbejde mellem menighedsråd i Holbæk Provstiomdrift af fælles regnskabsfunktionLov grundlagSamarbejdet etableres på grundlag af lov om menighedsråd § 42 a.Deltagere i samarbejdet§ 1. Menighedsrådene i Orø, Tølløse, Vipperød, Tveje Merløse, Jyderup, Sønderlernløse, Søstrup,Hjembæk›Svinninge og Skt. Nikolai sogne i Holbæk Provsti, Roskilde Stift, har truffet beslutning om atsamarbejde efter reglerne i denne vedtægt om drift og administration af fælles regnskabsfunktion.Stk. 2. Øvrige menighedsråd i provstiet kan anmode om at tilslutte sig samarbejdet, med minimum 3måneders varsel på baggrund af regelgrundlaget i nærværende vedtægt.Stk. 3. Optagelse sker derefter i henhold til individuel tiltrædelsesaftale som beskriver praktiske vilkår ogprocedure. Tiltrædelsesaftalen underskrives af tiltrædende menighedsråd og bestyrelsen.Hjemsted§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Holbæk Provsti i Roskilde Stift.Formål§ 3. Samarbejdet har til formål:o At ansætte, aflønne, kompetenceudvikle og administrere regnskabskyndigt personale eller påanden måde træffe aftale med kyndig samarbejdspartnero At sørge for varetagelsen af de vitale funktioner omkring budget, regnskab, rapportering, løn,betaling og afstemning i henhold til konkrete aftaler med de enkelte menighedsråd.o At udvikle og perfektionere effektive, retvisende og ensartede udformninger af budget,bogføring, rapportering, afslutning af regnskaber og øvrige regnskabsopgaver.o At orientere bredt i provstiet om funktionens ydelser og fordele med henblik på, at flest muligeaf provstiets menighedsråd tilslutter sig nærværende samarbejdsaftale.Bindingsperiode§ 4. Menighedsråd kan beslutte og meddele Udtræden med 1 års varsel til et regnskabsårsudløb.Stk. 2. Ved et menighedsrâdsudtræden forbliver alle aktiver i det tilbageværende samarbejde.Organisation§ 5. Regnskabssamarbejdet ledes af en bestyrelse, hvortil hvert tilsluttet menighedsråd vælger etmedlem.Hvert medlem har 1 stemme.§ 6. De i Iov om menighedsråd § 24, stk. 1-5, § 25, § 26 og § 28 nævnte regler om beslutningsdygtighed,afstemninger, førelse af beslutningsprotokol, særstandpunkter og inhabilitet finder tilsvarendeanvendelse.§ 7. Bestyrelsen skal afholde et konstituerende møde inden 311 året efter valg til menighedsråd.



Indkaldelse til konstituerende møde foretages af det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af detmenighedsråd hvorfra den hidtidige formand kom.Stk. 2. På dette møde vælger bestyrelsen formand samt næstformand til at fungere i formandens forfald.Bestyrelsen konstituerer sig herefter hvert år i januar kvartal med formand og næstformand.Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og yderligere et bestyrelsesmedlem. FU varetagerden daglige ledelse. Referaterfra FU-møder udsendes til bestyrelsen.§ 8. Formanden for bestyrelsen indkalder til møderne.Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke sager vil komme til behandling på mødet ogvære bilagt eventuelle sagsakter og andet materiale, der er nødvendigt til sagens behandling. Ledesmødet ikke af formanden eller næstformanden for bestyrelsen, ledes mødet af en ordstyrer, der vælgesaf mødedeltagerne.Stk. 3. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinærtbestyrelsesmøde indkaldes, når to af bestyrelsens medlemmer anmoder herom. § 29, § 30 og § 32 i lovom menighedsråd finder tilsvarende anvendelse.Stk. 4. Beslutninger træffes med simplet flertal.§ 9. Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i forening.§ 10. samarbejdets formål fremgâr af vedtægten, og bestyrelsen har det overordnede ansvar for, atsamarbejdet om funktionen drives i overensstemmelse med de i vedtægten fastsatte bestemmelser.Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for samarbejdets økonomi, og udarbejder og indsendersåvel budgetforslag som årsregnskab til provstiudvalget for Holbæk Provsti.Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere eller indgår aftale med kyndigsamarbejdspartner om opgavens løsning jf. vedtægtens § 3, pkt.1 inden for den økonomiske ramme, derer afsat på det enkelte års budget.Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder som overdrages den daglige ledelse, herunder ansvaretfor det øvrige personale. Bestyrelsen fastsætter principperne for regnskabsfunktionens virksomhed og erdens nærmeste samarbejdspartner.§ 11. Bestyrelsesmedlemmet for det enkelte menighedsråd i samarbejdet holdes løbende orienteret omregnskabsfunktionen om den økonomiske situation og i forhold til det aktuelle budget.Stk. 2 Den "daglige kontakt" sker mellem regnskabsfunktionen og kassereren (eller anden afmenighedsrådet udpeget person) i det enkelte menighedsråd.Stk. 3 Bestyrelsen orienteres ved større uregelmæssigheder.Økonomi§ 12. Deltagerne i samarbejdet hæfter solidarisk for samarbejdets økonomiske forhold.§ 13. Udgifterne til drift af regnskabssamarbejdet afholdes af de deltagende menighedsråd efter aftaltfordelingsnøgle.Stk. 2. Bestyrelsen kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, pålægge deltagerne yderligere indskud.Sådanne fordeles relativt mellem deltagerne efter den enkelte menighedsrådskasses andel af dedeltagende menighedsråds samlede regnskabsvolumen i senest afsluttede regnskabsår, eller anden aftaltfordelingsnøgle. Yderligere indskud skal tiltrædes af hvert enkelt menighedsråd i samarbejdet.Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem som misligholder aftalte retningslinjer. Udelukkelsen skalvedtages på to bestyrelsesmøder med mindst 2/3 flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Indenudelukkelse skal det pågældende medlem have modtaget to skriftlige advarsler. Udelukkelsen kan tidligsttræde i kraft 6 måneder efter beslutningen.



k§ 14. Regnskabsâret for det fælles regnskabssamarbejdet er kalenderåret.§ 15. Bestyrelsen udarbejder og vedtager et årligt budgetforslag for næste regnskabsår. Budgetforslagetindgår i Vipperød kirkekasse og fremsendes til menighedsrådet medio september.§ 16. Årsregnskabet udarbejdes, godkendes og underskrives af bestyrelsen senest 15.februar i året efterregnskabsåret.Stk. 2. Regnskabet indgår som bi regnskab i Vipperød kirkekasse og revideres i den sammenhæng.Regnskabet tilgår de øvrige menighedsråd til orientering.Opløsning af samarbejdet§ 17. Bestyrelsen kan med 23 flertal på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvert indkaldt efterreglerne i § 8, stk, 3, beslutte at opløse samarbejdet med mindst 1 års varsel inden udgangen af etregnskabsår.Stk. 2. Ved opløsning af samarbejdet fordeles samarbejdets evt. aktiver mellem de tilbageværendemenighedsråd efter reglen i § 13, stk. 2.Tilsyn§ 18. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdenemellem regnskabssamarbejdet og en eller flere deltagere i samarbejdet eller deltagerne i samarbejdetindbyrdes kan forelægges for biskoppen over Roskilde Stift til afgørelse.§ 19. Nærværende vedtægt indsendes til Roskilde Stift, som offentliggør den på stiftets hjemmeside.Ikrafttræden§ 20. Denne vedtægt træder i kraft datoen for dens underskrivelse.Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt, dateret 15. juni 2017/éVippgød7d7426f. Søstrup MenigheádsråüwgÆ/ÅHKfçüt; I' åçøf. Vipperød Mênighedsr" nf. Jyderup Menighedsråd åf.Sfa/ r'nø glillenighedsråd r. Skt. Nikolai Menighedsrâ /l' ZX??f. Hjembæk-Svinninge Menighedsråd(Øirait Hail /Pc4c/2y2L


