
Samarbejdsaftale mellem Bregninge og Søby Menighedsråd.

om

oprettelse af fælles menighedsråd i medfør af § 43 i lov om menighedsråd, jfr.
Lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007.

DELTAGEREOGFORMÅL.

§1. Menighedsrådene for Bregninge og Søby sogne i Ærø provsti i Fyens Stift har på baggrund
af flertal herfor ved afholdte menighedsmøder i hver af menighedsrådskredsene truffet
beslutning om, at oprette fælles menighedsråd efter reglerne i denne vedtægt.

HJEMSTED.

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Ærø kommune.

SAMARBEJDSPERIODE.

§ 3. Samarbejdsaftalen gælder for valgperioden, der begynder 1. søndag i advent 2008 og
indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 2. Efter udløbet af den valgperiode, der er nævnt i stk. 1, fastsættes antallet af valgte med
lemmer i det fælles menighedsråd i henhold til § 2, stk. 3. i lov om menighedsråd.

SAMARBEJDETSSAMMENSÆTNING.

§ 4. Det fælles menighedsråd består fra 1. søndag i advent 2008 og indtil nyvalg har fundet
sted af i alt 10 valgte medlemmer, fordelt med 5 repræsentanter fra Bregninge sogn og 5 re
præsentanter fra Søby sogn samt sognepræsten.

§ 5. Der vælges en kirkeværge for hver kirke i pastoratet. Valget sker i øvrigt efter bestemmel
sen i menighedsrådslovens § 10, stk. 1.

§ 6. Der kan vælges en kasserer for hvert sogn i pastoratet til bestyrelse af hver sin kirkekasse.
Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i menighedsrådslovens § 10, stk. 2.

TILSYNOGOPLØSNING.

§ 7. Beslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd kan træffes af menighedsrådet med
virkning fra udløbet af valgperioden. Eventuelle særlige vilkår i anledning af ophævelsen skal
godkendes af Kirkeministeriet, jfr. herved § 43, stk. 4 og 5 i lov om menighedsråd.



§ 8. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forhol
dene mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges Stiftøvrigheden til
afgørelse. Stiftøvrighedens afgørelse kan indbringes for kirkeministeriet.

§ 9. Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer samt opløsning af samarbej
det.

IKRAFTTRÆDEN.

§ 10. Denne vedtægt træder i kraft dagen efter Kirkeministeriets godkendelse.

§ 11. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til det
fælles menighedsråd, provsti, eller stift. Vedtægten kan ses på Kirkeministeriets netside:
www.km.dk.

Dato: 13. januar 2009.


