
1Vedtægt for samarbejdeomRegnskabsføring inkl. sekretærarbejde(Model A)Aftalens parter og grundlag1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Hadsten Menighedsråd, og debestillende menighedsråd: Vissing, Nr. Galten og Ødum-Hadbjerg Menighedsråd.1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov ommenighedsråd.Formål2.1 Formålet med samarbejdet er:- at udføre de driftsmæssige og administrative opgaver omkring regnskabsføringog sekretæropgaver for menighedsrådene.Samarbejdets indhold3.1 Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager den samlederegnskabs-funktion i sognene.Desuden yder Kirkekontoret sekretær-bistand i forbindelse med menighedsrådenes arbejde,dog ikke sekretærfunktion ved menighedsrådsmøder.Personaleforhold4.1 Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.4.2 Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse afmedarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.



10Finansiering5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsrådskirkekasse.- Afregningen foregår over ligningen til det udførende menighedsråds kirkekasse, idetder tidligere af reguleret herfor.Tilsyn6.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i dennevedtægt overholdes.Optagelse i samarbejdet7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdendemenighedsråd er enige om det.7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.Uenighed om fortolkning af vedtægten8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dettesamarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kanindbringes for biskoppen.Ændringer i vedtægten9.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enigeherom.Udtræden og ophævelse af samarbejdet10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangenaf et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremtde øvrige menighedsråd samtykker heri.10.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samledeudgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.2/3



11ikrafttræden og offentliggørelse11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.1.201711.2 Stk. 2. vedtægten er tilgængelig på Aarhus Stifts hjemmeside (www.aarhusstift.dk). vedtægtenkan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.Nr. Galten Menighedsråds formand gadbjerg Menighedsrå, förmand.vØdurn Hadsten Menighedsråds formandBemærk at punkterne 2, 4 og 9 er valgfrie i vedtægten. Resten er obligatorisk.Dvs. at vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet,hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsrådsoptagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelseaf samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.3/3


