Vedtægt for Samarbejde
mellem følgende Sognes Menighedsråd
Finderup, Reerslev og Viskinge-Aunsø og Bregninge-Bjergsted-Alleshave i Kalundborg Provsti om:
Fælles regnskabsfunktion og ansættelse af faelles regnskabsfører(-e).
l henhold til Lovbekendtgørelse LBK nr. 771 af 24/06/2013, Lov om Menighedsråd § 42a.
§ 1 samarbejdets form
1. Menighedsrådene i Finderup, Reerslev og Viskinge-Aunsø sogne og Bregninge-Bjergsted-Alleshave indgår
samarbejde om en fælles regnskabsfunktion og ansættelse af fælles regnskabsfører(-e). (Kordegne)
a. Kontaktpersonen i Finderup Sogns Menighedsråd samarbejder med kontaktpersonerne i de øvrige
menighedsråd om udmøntningen af det praktiske samarbejde.
2. Samarbejdsaftalen er indgået i henhold til Lovbekendtgørelse LBK nr. 771 af 24/06/2013, Lov om
Menighedsråd §42a.
§ 2 Ansættelses- og Iønforhold
1. Regnskabsførerfunktionen omfatter udelukkende regnskabsopgaverjf. Organisationsaftalen med tilhørende
Protokollat for Kordegne § 1, stk. 1, 2 og 3.
§3 Fordeling af omkostninger
1. Lønomkostningerne afholdes af Finderup Sogns Menighedsråd, som er ansættende myndighed. Eventuel
omkostningsfordeling af løn m.v. foretages via ligningen mellem menighedsrådene.
§ 4 Optagelse af nye Menighedsråd i samarbejdsaftalen
1. Der kan på ethvert tidspunkt optages nye Menighedsråd i samarbejdsaftalen forudsat godkendelse af
aftalens nuværende Menighedsråd.
§ 5 Opsigelse
1. En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel ved udgangen af et
regnskabsår. Dog kan den ene samarbejdspartner udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de
øvrige samarbejdspartnere samtykker heri.
2. En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de Iønmæssige og
personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.
§ 6 Uenighed
1. Ved »uenighed om fortolkning skal denne primært afklares mellem menighedsrådenes kontaktpersoner og
formænd. Efterfølgende forelægges løsningsforslag til menighedsrådene godkendelse. Kan der ikke opnås
enighed afgøres uenigheden af Kalundborg Provstiudvalg.
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§ 7 ikrafttræden
1. Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. april 2018, samt når den er godkendt afde samarbejdende
menighedsråd og tidsfrister for personalets varsler i øvrigt er overholdt.
§ 8 Offentliggørelse
1. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten hos menighedsrådene samt på
Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk , jf. gældende Lovbekendtgørelse om Menighedsråd.
Vedtaget af Finderup Sogns Menighedsråd den 6. februar 2018
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Formand, Preben Rasmussen
Vedtaget Reerslev Sogns Menighedsråd den 8. februar 2018
Æ
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Formand, Lene Thamm
Vedtaget Viskinge-Aunsø Sogns Menighedsråd den 15. februar 2018
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Formand, Lotte Chorfixsen

For and, rens Bendix Nielsen
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