Vedtægt for samarbejde om fælles regnskabsfunktion for menighedsrådene i
Bogense Provsti i medfør af § 43a i lov om menighedsråd, jf. LBK nr. 146 af
24/02/2012
DELTAGERE OG FORMÅL
§1. Samarbejdet omfatter etablering af en fælles regnskabsfunktion for de råd i Bogense Provsti, der
måtte ønske det. Ved samarbejdets etablering deltager følgende råd i ordningen:
Søndersø Menighedsråd
Grindløse Menighedsråd
Hjadstrup Menighedsråd og
Krogsbølle Menighedsråd

Stk. 2. Den fælles regnskabsfunktion har til formål
 at optimere og kvalitetssikre de administrative opgaver
 at fremme ensartethed i udformningen af budgetter og regnskaber og udvikle effektiv
økonomistyring
 at lette de enkelte råds administrative opgaver
De konkrete opgaver vil være at anvise løn til de deltagende råds ansatte, betale regninger,
udarbejde kvartalsrapporter, lave bogføring vedrørende de deltagende råds regnskaber og budgetter
og sørge for den elektroniske indberetning til provstiet. Afholdelse af møder med de valgte
kasserere er ligeledes en opgave.
Stk. 3 Budgetarbejdet udføres i samarbejde med menighedsrådene. Det er rådenes
attestationsberettigede, der løbende attesterer regninger inden betaling foretages af
regnskabsmedarbejderen.
HJEMSTED
§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Bogense Provsti, Nordfyns Kommune. Samarbejdet har indtil
videre tjenestested på provstikontoret.
SAMARBEJDSPERIODE
§ 3. Samarbejdsperioden er ubegrænset.
SAMARBEJDETS ORGANISERING
§ 4. Samarbejdet ledes af de deltagende menighedsråd via en nedsat bestyrelse på op til 5
medlemmer. Valg til bestyrelsen sker samtidigt med valg til provstiudvalget. Valgbare er
menighedsrådsmedlemmer fra råd, der deltager i samarbejdet. Indtil ordinært valg kan afholdes
indsættes en konstitueret bestyrelse.
ANSÆTTELSESMYNDIGHED
§ 5 Regnskabsmedarbejderen ansættes af bestyrelsen for samarbejdet. I det daglige arbejde refereres
til formanden for denne bestyrelsen.

FINANSIERING
§ 6. Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen.

TILSYN OG VILKÅR FOR OPTAGELSE I OG OPHÆVELSE AF SAMARBEJDET,
TVISTER
§ 7. Menighedsråd i Bogense Provsti, som ønsker optagelse i samarbejdet på et senere tidspunkt end
etableringstidspunktet for ordningen, kan tilslutte sig samarbejdet med 1 måneders varsel eller efter
aftale med bestyrelsen.
Stk. 2. Beslutning om ophævelse af samarbejdet træffes på budgetsamrådet jf. Lov om folkekirkens
økonomi § 7, stk.5. Samarbejdet kan efter beslutning på budgetsamrådet ophæves med 12 måneders
varsel fra den først kommende 1. januar.
Stk. 3. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår. Udtræden kan ske med et kortere varsel, såfremt de øvrige råd er indforståede hermed.
Stk. 4. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de
lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse
er afviklet.
Stk. 5. Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen del af samarbejdets aktiver.
Stk. 6. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet
mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.
IKRAFTTRÆDEN
§ 8. Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse på budgetsamrådet den 22.08.2013.
§ 9. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved
henvendelse til de enkelte menighedsråd, provsti eller stift. Vedtægten er
endvidere offentliggjort på www.km.dk
Underskrifter:
Sted: Østrup

Dato: 22.08.2013

(Deltagende råd på etableringstidspunktet.)

Vedtaget på Budgetsamrådet den 22.08.2013 jf. vedhæftede protokol

