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Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsrådene i Islands Brygges og Sundby 

sogne i medfør af lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 

2007, med de ændringer, der følger af lov nr. 531 af 6. juni, om ansættelse af 

sognemedhjælper for de to sogne. 

 
 

Menighedsrådene i Islands Brygges og Sundby sogne i Amagerbro Provsti, Københavns Stift, 

beliggende i Københavns Kommune har i henhold til lov om menighedsråd, kapitel 8, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 2007, med de ændringer, der følger af lov nr. 531 af 6. juni 2007 

aftalt at samarbejde efter reglerne i denne vedtægt om ansættelse af sognemedhjælper for de to sogne. 

 

 

Samarbejdets indhold 
§ 1 Samarbejdets hjemsted er Københavns Kommune. 

 

Mål og midler 
§ 2, stk. 1. Samarbejdet har til formål at sikre de økonomiske forudsætninger for ansættelse af 

sognemedhjælper for folkekirkerne i Islands Brygges og Sundby sogne blandt andet til 

koordinering af mødeaktiviteter og kirkernes arbejde for børn, unge og ældre samt til hjælp for 

menighedsrådene med redaktion af  eventuelle hjemmesider og kirkeblade.  

Stk. 2. Arbejdet udføres fra faciliteter i begge sogne. 

Stk. 3. Arbejdet fordeles, så halvdelen relaterer til Islands Brygges sogn og den anden halvdel til 

Sundby sogn. 

 

Bestyrelse 

§ 3, stk. 1. Bestyrelsen består af tre medlemmer fra hvert af de deltagende menighedsråd. Heraf 

skal mindst to medlemmer fra hvert råd være læge medlemmer, Bestyrelsen er økonomisk 

ansvarlig for samarbejdet og forestår kontakten med de involverede menighedsråd samt forestår 

de praktiske opgaver i forbindelse med samarbejdet. 

 

§ 4 Funktionsperioden for bestyrelsen svarer til provstiudvalgenes valgperiode (1. april 2005, 1. 

april 2009 osv.). 

 

§ 5, stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig senest dagen før dens funktionsperiode begynder.  

Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer: formand, næstformand og sekretær.  

Stk. 3. Valg af formand, næstformand og sekretær gælder for hele valgperioden. 

 

Bestyrelsens opgaver 

§ 6, stk. 1. Alle væsentlige beslutninger, såsom ansættelse og afskedigelse foretages af 

bestyrelsen, der samles efter behov, dog mindst en gang om året. 

Stk. 2. Bestyrelsen er arbejdsgiver for det personale, som den ansætter. 

Stk. 3. Kontaktpersonfunktionen i menighedsrådslovens §10, stk. 5, i forhold til 

sognemedhjælperen udføres af samarbejdets bestyrelse, dog således at samarbejdets bestyrelse 

vælger bestyrelsesformanden eller en af kontaktpersonerne fra de samarbejdende sogne til i det 

daglige at forestå kontaktpersonfunktionen. 

Stk. 4. Bestyrelsen fører tilsyn med sognemedhjælperens arbejde, idet sognemedhjælperen tillige i 

sin undervisningsmæssige og forkyndelsesmæssige virksomhed og ved udøvelsen af sjælesorg er 

undergivet tilsyn af en af biskoppen udpeget præst.  

Præsten har instruktionsbeføjelse vedrørende sognemedhjælperens præstelige funktioner. 

Stk. 5. Alle bestyrelsens beslutninger træffes i møder. For dagsorden, indkaldelse til og afholdelse 

af møder gælder de samme regler som for menighedsråd, dog sådan at en beslutning kræver 
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enighed blandt et flertal af medlemmerne fra hvert af menighedsrådene. 

Stk. 6. Møderne er normalt ikke offentlige. 

 

 

Forretningsgang og økonomi 
§ 7. Til den nødvendige drift af samarbejdet er det bestyrelsens opgave at få afsat de nødvendige 

midler på Islands Brygges og Sundby sognes ordinære budgetter. 

 

§ 8, stk. 1. Budget og regnskab behandles i både Islands Brygges og Sundby sognes menighedsråd 

efter gældende regler. 

Stk.2. Bestyrelsen videregiver hvert år inden den 1. marts et budgetudkast for det kommende år til 

Islands Brygges og Sundby sognes menighedsråd. 

Stk.3. Islands Brygges sogns Menighedsråds kasserer har det daglige ansvar for, at bogføring og 

udbetaling sker efter gældende regler. 

Stk.4. Lønudgiften afholdes over Islands Brygges sogns budget. 

Stk.5. Tilsynet med samarbejdets økonomiske forhold varetages af Amagerbro Provstiudvalg i 

forbindelse med revisionen af Islands Brygges sogns regnskaber. 

 

 

Opløsning af samarbejdet, tilsyn m.v. 
§ 9 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt kan indbringes for 

biskoppen, hvis afgørelse kan påklages til Kirkeministeriet. 

 

§ 10 Samarbejdsaftalen gælder indtil videre indtil udgangen af marts måned 2013. 

Samarbejdsaftalen kan forlænges med et års varsel udover den ovennævnte dato. 

 

§ 11 Alle beboere i de samarbejdende sogne kan gøre sig bekendt med vedtægten på sognenes 

kirkekontorer, hvorfra eksemplarer kan rekvireres. 

 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 12, stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft, når den er meddelt Kirkeministeriet, og den første 

bestyrelse har konstitueret sig. 

Stk. 2 Det påhviler formanden for Islands Brygges sogns Menighedsråd at indkalde til det første 

konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Islands Brygge den 18. juli 2008 Sundby den 18. juli 2008 

Islands Brygges sogns Menighedsråd Sundby sogns Menighedsråd 

 

 

 

Michael Riis Rolf Kallesøe 
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