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Vedtagt
for
samarbejde
mellemmenighedsrAd
iArhus VestreProvsti
om
oprettelseog drift af falles regnskabsfunktion
Lovgrundlag
pAgrundlagaf lov om menighedsrAd
etableres
Samarbejdet
$ 43a,jfr. lovbekendtgorelse
nr.9 af 31120OTsamtlovom folkekirkens
akonomi$ 2, stk.1 nr,9 og S 5, stk.6 og 7.
Deltagerei samarbejdet
iGellerup,Tilst,Kastedog HelligAnds
sogne,ArhusVestreProvstii
$ 1. Menighedsridene
ArhusStift,har truffetbeslutning
om at samarbejde
efterreglernei dennevedtagt om ansattelse af personaletil samt drift og administration
af falles regnskabsfunktion
fra og
med1i82008.
Stk.2. Qvrigemenighedsridi provstietkan med3 mAneders
varselbeslutteat tilsluttesig
pAregelgrundlaget
i narvarendevedtegt.
samarbejdet
Hjemsted
harhjemsted
iArhusVestreProvstiiArhusstift.
$ 2. Samarbejdet
FormAl
hartil form6l:
$ 3. Samarbejdet
r At ansette,aflsnneog administrere
personale
regnskabskyndigt
til at varetagede
vitalefunktioneromkringbudget,regnskab,
rapportering,
lon, betalingog afstemningi henholdtil konkrete
opgavelister
torde enkeltemenighecisrAd
r At udvikleog perfektionere
effektive,retvisende
og ensartedeudformninger
af budget,bogforing,
rapportering,
afslutning
af regnskaber
og ovrigeregnskabsopgaver
o A! udmontefordeleneved stordriftog effektivitet
sdveli ovennavntekvalitetsforbedringersom i en okonomisk
besparelse
set iforholdtil de samledeudgifter,
der
villevare ved en fortsatseparatdriftfor hverkasse
o At orienterebredti provstietom regnskabsfunktionens
ydelserog fordelemedhenblikpi, at flestmuligeaf provstiets
tilslutter
menighedsrdd
sig narvarendesamarbejdsaftale.
Bindingsperiode
partertil og med 311122011,idet
er bindende
for alledeltagende
$ 4. Samarbejdsaftalen
stiftendesdvelsom seneretilsluttede
og
menighedsrid
fra og med 1182010kan beslutte
udtreeden
med
1
Ars
varseltil
meddele
et regnskabsArs
udlob.
udtradenforbliver
samarStk. 2. Ved et menighedsrids
alleaktiveri dettilbageverende
bejde.

Organisation
ledesaf en bestyrelse,
hvortilhvertstiftende
hhv.tilsluttetme$ 5. Regnskabsfunktionen
valvelger et medlem.Valgperioden
nighedsrAd
folgerMRsvalgperiode,
og bestyrelsen
geraf sinmidteformandfor et dr ad gangen.
$ 24, stk.1-5,S 25,$ 26 og $ 28 nevntereglerom beslut$ 6. De i lov om menighedsrAd
fsrelseaf beslutningsprotokol,
og inhabiliafstemninger,
serstandpunkter
ningsdygtighed,
anvendelse.
tetfindertilsvarende
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g 7. Bestyrelsen
begynder.
skalafholdeet konstituerende
modeindenfunktionsperioden
til dettekonstiindkaldelse
aftalerindbyrdes,
hvemderforetager
Deltagemei samarbejdet
tuerendemode.
Stk. 2. P6 dettemodevelger bestyrelsen
formandsamtnastformandtil at fungerei forsig herefterhvertAr i marts mAnedmed formandensforfald.Bestyrelsenkonstituerer
nastformand.
og
mand
g 8. Formanden
for bestyrelsen
til msderne.
indkalder
pe
skalindeholde
oplysning
om, hvilkesagervil kommetil behandling
Stk. 2. Indkaldelsen
til sader er nadvendigt
og andetmateriale,
modetog vare bilagteventuelle
sagsakter
lefor bestyrelsen,
gensbehandling.
Ledesmodetikkeaf formanden
ellernestformanden
dervalgesaf msdedeltagerne,
des msdetaf en ordstyrer,
indkaldesmed en ugesvarsel.EkstraordinartbestyStk. 3. Ordinare bestyrelsesmsder
medlemmer
anmoderherom.S 29, S 30 og $
indkaldes,
ndrto af bestyrelsens
relsesmsde
anvendelse.
findertilsvarende
32 i lovom menighedsrdd
i forening.
tegnesaf formanden
og nastformanden
$ 11.Bestyrelsen
formdlfremgAraf vedtegten,og bestyrelsen
har det overordnede
an$ 12. Samarbejdets
medde i vedom regnskabsfunktionen
drivesi overensstemmelse
svarfor, at samarbejdet
tegten fastsattebestemmelser.
skonomi,og udarbejder
har det overordnede
ansvarfor samarbejdets
Stk. 2. Bestyrelsen
for Arhus Vestre
som Arsregnskab
til provstiudvalget
og indsendersivel budgetforslag
Provsti.
indenfor
medarbejdere
har kompetence
til at ansatteog afskedige
Stk. 3. Bestyrelsen
pA
formandhar
ramme,der er afsat det enkelteirs budget.Bestyrelsens
den okonomiske
ledelsesansvar
i forholdtil medarbejderne,
det overordnede
virksomhedog er
for regnskabsfunktionens
Stk. 4. Bestyrelsenfastsatter principperne
spartner.
densnarmestesamarlrejd
i samarbejdet,
samtselvstan$ 13. Denvalgtepolitiskekassererved hvertmenighedsr6d
modtagerkopiaf al konespondance
mellemregnskabsfunktiodige kirkegArdsbestyrelser,
rid ellerkirkegirdsbestyrelse,
somvedrsrerdet pAgaldende
og holnen og bestyrelsen,
i
situation
og udvikling
af regnskabsfunktionen
om denokonomiske
des lobendeorienteret
forholdtil det aktuellebudget.
Okonomi
okonomiske
forhold.
i samarbejdet
heefter
forsamarbejdets
solidarisk
S 14.Deltagerne
g 15. Udgifterne
til driftaf regnskabsfunktionen
afholdes
overPUK-kassen,
og budgetteres
praktisk
og enkeltemeefter
henholdsvis
samarbejdets
oprettelse
er
muligt
sA snartdette
til
narverende
samarbejdsvedtegt.
seneretiltraden
nighedsr6ds
til ordbidragerhvertmenighedsrAd
kan ske overPUK-kassen,
Stk. 2. lndtilbudgettering
p6
regnskabsir
er afsat rAdetsbudgettil bogningenmeddet belsb,der for indevarende
forings-og regnskabsformAl.
yderpdlaggedeltagerne
gor det nodvendigt,
kan,sAfremt
forholdene
Stk. 3. Bestyrelsen
efterden enkeltemenighedsligereindskud.SAdannefordelesrelativtmellemdeltagerne
i senest
menighedsrdds
samlederegnskabsvolumen
rAdskasses
andelaf de deltagende
regnskabsAr.
afsluttede
er kalender6ret.
for denfalles regnskabsfunktion
$ 16.Regnskabsiret
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regnskabsir,
g 17. Bestyrelsen
naste
for
udarbejder
budgetforslag
vedtager
et
Arligt
og
og godkendelse.
til viderebehandling
der indenangivenfristfremsendes
til provstiudvalget
g 1E.Arsregnskabet
godkendes
senest1. martsi
af udvalget
udarbejdes,
og underskrives
6retefterregnskabsAret,
revideres
Stk. 2. Regnskabet
af provstirevisor.
Oplosningaf samarbejdet
hvert
kan med 213tlertalpAto pAhinandenfolgendebestyrelsesmsder,
$ 19. Bestyrelsen
medmindst6 mineders
at oplosesamarbejde
indkaldtefterreglernei $8, stk.3, beslutte
jfr.$ a.
fra 31/12.2011,
varselindenudgangen
af et regnskabsdr,
dogtidligstmedvirkning
aktivermellemde tilbagevaStk. 2. Ved optosning
af samarbejdet
fordelessamarbejdets
rendemenighedsrSd
efterregleni S 14,stk.3.
Tilsyn
fortolkning
af dennevedteegt
ellerom forellerudfyldning
$ 20. Enhvertvistom forstAelse,
holdenemellemregnskabsfunktionen
ellerdeltaog en ellerfleredeltagerei s^amarbejdet
gernei samarbejdet
indbyrdes
kanforelaggesfor biskoppen
overArhusStifttil afgorelse.
Biskoppens
for Kirkeministeriet.
afgorelsekanindbringes
vedtagtindsendes
til Kirkeministeriet,
den pi ministesomoffentliggor
$ 21. Narvaerende
rietshjemmeside.
lkrafttraden
Vedtagtensbindings$ 22. Dennevedtagttrader i kraftdatoenfor densunderskrivelse,
jfr. S 4.
periodeer 3 Artil udgangen
af pdgaldende
kalenderir,

ArhusVestreProvsti,
d.27. maj2008
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fmd.dfilstffen ighedsrad

fra d.
Tiltridtmedvirkning

Dato:

:
underskrift
Formandens

af flg.Menighedsrid:

