
VEDTÆGT 
for samarbejde om fælles menighedsråd mellem 

Gjern menighedsråd og Skannerup menighedsråd 

 

i medfør i lov om menighedsråd 

 

 

DELTAGERE OG FORMÅL 

 

§ 1. Menighedsrådene for Gjern og Skannerup sogne i Silkeborg provsti i Århus stift har på 

baggrund af flertal herfor ved afholdte menighedsmøder, truffet beslutning om, at der oprettes et 

fælles menighedsråd efter regler i denne vedtægt. 

 

HJEMSTED 

 

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Silkeborg Kommune 

 

BENÆVNELSE 

 

§ 3. Det fælles menighedsråd benævnes Gjern – Skannerup menighedsråd 

 

SAMARBEJDSPERIODE 

 

§ 4. Samarbejdet gælder for perioden 1. søndag i advent 2008 og indtil 1. søndag i advent 2012 

(valgperiode for menighedsråd) 

 

SAMARBEJDETS SAMMENSÆTNING 

 

§ 5. Det fælles menighedsråd består af i alt 9 personer, fordelt med 4 repræsentanter fra Gjern sogn 

og 4 repræsentanter fra Skannerup sogn samt sognepræsten. 

 

§ 6. Der oprettes en fælles kirkekasse 

 

§ 7. Det fælles menighedsråd vælger formand, næstformand og sekretær. Valget sker i øvrigt efter 

bestemmelsen i menighedsrådsloven. 

  

§ 8. Det fælles menighedsråd vælger én kontaktperson, som varetager menighedsrådets kontakt til 

alle ansatte. Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i menighedsrådsloven. Ansvar og kompetence 

beskrives i et regulativ. 

 

§ 9. Det fælles menighedsråd vælger én kirkeværge for hver af pastoratets kirker (Gjern og 

Skannerup) Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i menighedsrådsloven. Ansvar og kompetence 

beskrives i et regulativ. 

 

§ 10. Det fælles menighedsråd vælger én kasserer. Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i 

menighedsrådsloven . Ansvar og kompetence beskrives i et regulativ. 

 

§ 11. Menighedsrådet vælger en bygningskyndig. Den bygningskyndige deltager i syn over kirke og 

kirkegård sammen med menighedsrådet. Den bygningskyndige kan udpeges blandt rådets 

medlemmer, men kirkeværgen kan ikke vælges til hvervet, jf. menighedrådslovens § 10, stk. 8. 
 



§ 12. Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at 

underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over kirkens eller 

præsteembedets faste ejendom og optagelse af lån, jf. menighedrådslovens § 10, stk. 9. 

 

§ 13. Der nedsættes et samlet kirke- og kirkegårdsudvalg for pastoratets kirker. Udvalget består af 2 

valgte medlemmer fra hvert af sognene, i alt 4 medlemmer og sognepræsten. 

 

§ 14. Der nedsættes et præstegårdsudvalg. Udvalgets består af 2 valgte medlemmer fra hvert af 

sognene, i alt 4 medlemmer. Udvalget vælger selv formand, næstformand og sekretær.  

 

§ 15. Der nedsættes en valgbestyrelse for hvert af sognene. Hvert udvalg skal består af 3 valgte 

medlemmer fra sognet. Udvalgenes formænd vælges af menighedsrådet, blandt udvalgenes 

medlemmer. 

 

§ 16. Der nedsættes følgende liv- og vækstudvalg 

 Bladudvalg 

 Aktivitetsudvalg 

 Kirkehøjskole 

 

TILSYN OG OPLØSNING 

 

§ 17. Beslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd, træffes af de menighedsråd, der 

deltager i samarbejdet. Vilkår for ophævelse skal godkendes af kirkeministeriet, jf. herved i lov om 

menighedsråd. 

 

§ 18. På et menighedsrådsmøde inden udgangen af 2011 (året før næste ordinære 

menighedsrådsvalg) træffes beslutning om, hvorvidt menighedsrådet og samarbejdet videreføres 

eller samarbejdet og dermed det fælles menighedsråd skal ophæves.  

 

§ 19. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet 

mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forlægges stiftsøvrigheden til afgørelse. 

Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for kirkeministeriet. 

 

§ 20. Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer samt opløsning af samarbejdet. 

 

IKRAFTRÆDEN 

 

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 1. søndag i advent 2008 og indtil 1. søndag i advent 2012 

(valgperiode for menighedsråd) 

 

§ 22. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til det fælles 

menighedsråd, provsti eller stift. 

 

 

 

 

26. februar 2008 

 

 

_________________________________                              ________________________________ 

                  Hakon Nielsen         Alvin Bloch 

 Formand for Skannerup Menighedsråd              Formand for Gjern Menighedsråd 


