
VEDTÆGT

for samarbefde mellem Aaby Sogns Kirkegård og Helligånds Sogn

§1
Aftaleng patter og aftalens grundlag

Denne aftale indgås mellem murighedsrådet i Helligånds sogn og menighedsrådet i Aaby Sogn i
Arhus Vestre Provsti.
Stk.2. Grundlagetfor denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 9 (Lov om Menighedsråd) af 3. januar
2007 , § 42a, samt lovbekendtgørelse nr. 4 (Lov om Folkekirkens Økonomi) af 3. januar 2W7 , S 2.

§2
Arbej dsopgaverrre omfattet af samarbei det

Aftalen vedrører, fta 1. november 2010 følgende:
Aaby Sogns kirkegårdsforvalkdng udfører en række udendørs og specifikt garhrerfagligt arbejde
efter aftale, excl. snerydning på arealeme for Helligåndskirken og præstemes boliger efær
runrmere aftale og specifikationer, herunder ren- og vedligeholdelse, levering og udplantning
hækklipning og beskæring i henhold til en konlmet aftale fra periode til periode.

§3
Finansiering af samarbeidet

Personalet er ansat og lørmet af Aaby Sogrrs kirkegårdsforvaltning.
For ydelserne specificeret i § 2 betaler Helligånds Sogns menighedsråd til Aaby Sogfrs kirkekasse
årligt prisen for de aftalte timer til sarnme tarifinæssige løn incl. mv., som betales af
kirkegårdsforvaltningen samt kørsel. Dezuden beregnes materiale- og redskabsforbrug til samme
nettopriser, som kirkegårdsforvaltningen opnår hos sine leverandører. Ydelseme afregnes efter
aftale.

§4
Tilsyn

Helligånds Sogps menighedsråd fører tilsyn og påtaler evt. mangler overfor kirkegårdslederen i
Aaby Sogn.
Rekl,amationer rettes til menighedsrådet eller kirkeværgeni Helligånds Sogn.

§5
Uenighed om denne vedtæ6

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt alholdes møde mellem formaendene for
menighedsrådene i Helligånds SogR og Aaby Sogn samt i Helligånds Sogn og
kirkegårdslederen.i Aaby Sogn. Forslag til løsning af uenigheden skal efærfølgende godkendes af
provstiudvalget i Arhus Vestre Provsti.

§5
Optagelee af an&e menighedsråd i samarbeidet

Hvis andre merrighedsråd ønsker at deltage i samarbejdet, oprettes selvstændige vedtægter herfor.
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