Vedtagt for samarbejde
om sanger
Spjellerup,
Smerup,,
Hellested
og Vemmetoftepastorat

Deltagere i samarbejdet
Smerup-Spjellerup
Menighedsr6d,Hellestedttdenighedsr6d
og VemmetofteMenighedsr6d,
som al e horer
tilTryggevalde provsti, har samme prast og har besluttet at etablere et samarbejdeom sangerfurrktionenI
pastoratet.

lovgrundlag
Vedtagtenom samarbejdet
er opretteti henholdtil Lovom menighedsrdd
5 42 a. Derer ikkeforu lsat
afgivelseaf kompetencer
i dennevedtagt.

Formil medsamarbejdetog retningslinjer
for forholdettil sanger
Form6let
er at opretholde
en attraktivsangerstilling
vedat tilbydetjenestervedallefire kirkerunder
menighedsr6dene.
Samtidiglettesprestensarbeldei forbindelsemedafuiklingen
af de kirkelige
handlinger,
n6rsangeren
er en og sammeperson.
Smerup-Spjellerup
er somhovedsogn
ansatt€'lse!;myndigheden
for pastoratets
sangerog har
arbejdsgiverforpligtelsen
og arbejdsgiveransvaret
overforsangeren.
Smerup-Spjellerups
kontaktperson
er de ansalteskontakttil menighedsr6dene.
Deenkeltemenigh
edsrdd
er forpligtettil at retteallehenvendelser
personalet
vedrorernde
til sammekontaktperson.
Sanger
hari sit
ansattelsesbevis
indarbejdetat de skalforrettetjenestei samtligefire kirkeri pastoratetmedtilhr rende
lokaliteter.
Form6let
medat samleansattelsesmyndigheden
i et af menighedsrddene
er at skabeenkelhed
og klarhedhosden ansattemedhensyntil denansattesopgaverog ansattelsesforhold
i Ovrigt.
Vednyansettelsernedsattesi henholdtil Lovom Menighedsridg 20aet udvalgmeddeltagerefrir de tre
menighedsrAd,
hvisopgavedet er at udvelgeogat indstilleen kandidattil ansattelsei pastoratet.

Formalet
er at skabekonsensus
omkringpastoratets
sanger,
derjo skalvirkei allefire kirker.Detor derfor
ogsdaftalt,at i tilfelde af afskedigelse
af sangeren
skalansattelsesudvalget
horesherom.
Beslutningskompetencen
liggerdogfortsatilimerup-Spjellerup
menighedsrfid
i egenskab
af
ans€ttelsesmyndighed.

Fordelingaf omkostninger
Omkostningerne
til sangeren
fordelesligeligtmelllem
de fire kirker.Form6let
er at undg6en minutios
fordelingefterfaktiskafholdttjenester,somrrillekrave megenregistrering.
Omkostninger
omfatt:r de
direkteudgiftertil lOnog pension,
t6j, kurser,vik;rrl6nninger
og lignende.
Derkanikkeindregnes
ayance
elleradministrationsomkostninger
i opgOrelsen.
Omkostninger
i forbindelse
medeventuelle
overtr.edelser
af arbejdsmarkedslovgivning
skalbaresaf Snrerup-Spjellerup
alene.Kassereren
for Smerup-Spjelk
rrup
udarbejderhvert6r indenbudgetlagningen
et budgetfor udgifternefor Sretog fordelingenheraf,hvilket
budgetforeleggespdet fellesmode.Debudgetterede
udgifterindbetales
ved hvertkvartalsudlolrtil
Smerup-Spjellerup
Kirkekasse.
Vedudarbejdelsen
af 6rsregnskabet
foretagesen 6rsopgorelse
overde
faktiskeudgifterog fordelingenheraf.Opgorelsen
forelaggespi et fallesmode.
Samarbejdet
starterden 1.januar2014efterrredtagelsen
pAet fellesm6de.Dennevedtegter en
kodificering
af praksis
af et alleredeeksistererrde
samarbejde
om sangeren.

Andremenighedsridsdeltagelsei samarbejdet
Deter ikketanken,at andremenighedsrid
udenfcrpastoratet
skalkunnedeltagei samarbejdet.
Sllulle
andremenighedsrdd
pi et fellesmOde
onskeat deltage,kandet skeefterbehandling
efteren afst,lmning
medsimpeltflertal.

Tilsynog fortolkning
gennemf6res
Roskilde
Stiftf6rer tilsynmedat samarbejdet
i overensstemmelse
medvedtagten.
Opst6ruenighedomkringfortolkningen
pi et fellesm6deenighedom
af derrnevedtagt sOges
fortolkningen.
Erderfortsatuenighed
indbringes
sagenfor Roskilde
Stift,hvisafgprelse
er inappellrbel.

Andringer og opsigelse
Andringer i vedtegten kan ske ved indgdelse;lf ny vedtegt eller ved en allongetil denne vedtagt.
Andringer kan foreslls af de enkeltemenigherJsr€id,
og skalgodkendespd et fellesmodeved simpclt
flertal.
Samarbejdetkan opsigesaf et eller flere af de deltagendemenighedsrddmed et varsel,som svarertil
sangerensopsigelsesvarsel
med tillag af 2 mlneder, til udgangenaf et budgetir ved henvendelse
t il de
ovrige menighedsrid. Der foretagesi dette tilf eldle en opgorelseaf fordelingenaf de faktiske udgifter hen

til samarbejdets
ophormedtilleg af eventuelleekstraomkostninger,
somopsigelsen
af samarbejdet
medforer.Dertankes her iser pi udgifteril'orbindelsemedeventuelopsigelse
af sangeren.Opgorelsen
forelaggespi et fellesmode.
Narvarendevedtagt offentliggores
pd Roskilde
Stiftshjemmeside
og kanpdforlangende
rekvirereshos
formandenfor Smerup-Spjellerup
menighedsrtd
"

Spjellerup,
den21.januar2O14
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FinnLarsen

ForHellestedMenighedsr6d

HelleKnudsen

ForVemmetofteMenighedsr6d
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AnettePhilipsen

