
SOGN

Den 23-09-2A09lLCIVEB
Sagsnr. AW1B24

Lobenr. 609885109

Midlertidig samarbeidsaftale mellem Broager og Egernsund sognes menighedsrid
om

oprettelse af felles menighedsrid i medfor af $ a3 i lov om menighedsridn if. lovbe-
kendtgorelse nr. 79 at 2. februar 2009

DELTAGERE OG FORMAL

$ 1. MenighedsrAdene for Broager og Egernsund sogne i Ssnderborg provsti i Haderslev stift
har som en midlertidig ordning truffet beslutning om at oprette falles menighedsrAd efter reg-
lerne idenne vedtegt.

SAMARBEJDETS GENSTAND

$ 2. Samarbejdet omfatter alle menighedsrddenes opgaver og virksomhed, idet der dog opret-
holdes kirkekasser for hvert sogn.

HJEMSTED

$ 3. Samarbejdet har hjemsted i Ssnderborg kommune.

SAMARBEJDSPERIODE

$ 4. Samarbejdsaftalen galder fra den 1. september 2009 eller senest fra datoen for Kirkemini-
steriets godkendelse af denne, og indtil naste valgperiode, der begynder 1. sondag i advent
2012, og indtil nyvalg har fundet sted.



SAMARBEJ DETS SAMMENSETNI NG

$ 5. Det falles menighedsrAd bestAr af i alt 12 valgte medlemmer, fordelt med 9 representanter
fra Broager sogn, 3 representanter fra Egernsund sogn samt sogneprasteme.

$ 6. Der kan ved det falles menighedsrAds konstituering velges en kirkevarge for hver kirke.
Valget sker i ovrigt efter bestemmelsen i menighedsridslovens $ 10, stk. 1'.

$ 7. Der valges to reprasentanter for de kirkefunktionarer, der er ansat eller konstitueret i sog-
nene, til uden stemmeret at deltage i rddets mader, jf. i ovrigt menighedsridslovens $ 3. Der
velges en representant fra hvert sogn.

TILSYN OG OPLSSNING

$ 8. Beslutning om ophevelse af det falles menighedsrAd kan treffes af menighedsrAdet med
virkning fra udlsbet af valgperioden. Eventuelle serlige vilkir i anledning af ophavelsen skal
godkendes af Kirkeministeriet, jf. herved $ 43, stk. 4 og 5, i lov om menighedsrAd.

$ 9. Enhver tvist om forst6else, fortolkning eller udfyldning af denne vedtagt eller om forholdet
mellem deltageme i denne vedtagt indbyrdes kan forelegges stiftsovrigheden til afgorelse.
Stiftsovrighedens afgorelse kan indbringes for Kirkeministeriet.

$ 10. Kirkeministeriets godkendelse kraves til vedtegtsandringer samt oplosning af samarbej-
det.

IKRAFTTREDEN
$ 11. Denne vedtegt treder i kraft dagen efter Kirkeministeriets godkendelse.

$ {2. De berorte sognes beboere kan gore sig bekendt med vedtagten ved henvendelse til det
felles menighedsrAd, provsti eller stift. Vedtagten kan ses pi Kirkeministeriets hjemmeside:
www.km.dk.

, den 25. september 2009

Broager Menighedsrdd

Egernsund, den 26. september 2009
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