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Vedtægt 

for 

samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti 

om 

synliggørelse af folkekirken i provstiet og  

udvikling og koordinering af fælles aktiviteter 

i henhold til lov om menighedsråd §§ 42a og 43a (LBK 584 af 31/5 2010) 
 
 

Deltagere og formål 

§ 1. Samarbejdet har provstiet som ramme, og alle provstiets menighedsråd tilbydes derfor at 

deltage. 

Stk. 2. Formålet er at synliggøre folkekirken i provstiet samt at udvikle og koordinere fælles 

aktiviteter i provstiet bl.a. gennem ansættelse af en provstikoordinator/konsulent. 

 

 

Hjemsted 

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Frederiksberg Provsti i Københavns Stift.  Koordinatoren/kon-

sulenten lønnes og arbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Koordinatorens/konsulentens 

arbejdsplads placeres ved en af de deltagende kirker, – pr. 1. januar 2012 ved Sct. Thomas 

Kirke. 

 

 

Samarbejdsperiode 

§ 3. Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2012 og varer, indtil den opsiges i henhold 

til gældende regler, hvilket ved aftalens indgåelse vil sige § 5 stk. 7 i lov om folkekirkens øko-

nomi (LBK 1352 af 5/12 2010).  

 

 

Organisation 

§ 4. Samarbejdet ledes af en bestyrelse, hvortil hvert af de deltagende menighedsråd kan ud-

pege ét medlem. Pågældende udpeges for bestyrelsens funktionsperiode og fungerer ikke 

under instruktionsbeføjelse.  Funktionsperioden for bestyrelsen går fra 1. marts i året efter et 

menighedsrådsvalg til 28./29. februar i året efter det følgende menighedsrådsvalg.  

 

Stk. 2. Formanden for den afgående bestyrelse indkalder til det første bestyrelsesmøde efter 

nyvalg og deltager i dette møde uden stemmeret, ligesom han leder mødet, indtil valg af ny 

formand har fundet sted. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer og kan 

nedsætte et forretningsudvalg. Tegningsberettigede er formand og næstformand i forening. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter provstikoordinatoren/konsulenten og varetager den daglige drift 

under ansvar over for de i samarbejdet deltagende menighedsråd. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen foretager løbende evaluering af indsatsen og orienterer de deltagende me-

nighedsråd herom. Regnskabet for senest afsluttede regnskabsår fremlægges på et årligt mø-

de, hvortil alle menighedsrådsmedlemmer i provstiet inviteres. Herudover kan bestyrelsen ef-

ter behov indbyde til møde med alle menighedsrådsmedlemmer. 

 

Stk. 6. Såvel bestyrelsen som koordinatoren/konsulenten kan nedsætte ad hoc udvalg for di-

verse projekter og events. 

Kirkeavisen/indstikket redigeres af et redaktionsudvalg, der udpeges af og arbejder under 

ansvar over for bestyrelsen. 
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Økonomi 

§ 5. Til den nødvendige drift af samarbejdet er det bestyrelsens opgave at få afsat midler på 

provstiudvalgskassens budget. Herudover kan bestyrelsen søge eksterne tilskud til suppleren-

de finansiering, ligesom der kan tilrettelægges indtægtsdækket virksomhed. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

  

§ 6. Bestyrelsen udarbejder inden for de af provstiudvalget udmeldte rammer foreløbige og 

endelige budgetter i overensstemmelser med de frister, som provstiudvalget udmelder til 

menighedsrådene. 

 

§ 7. Regnskabet føres af provstisekretæren og revideres i forbindelse med revisionen af 

provstiudvalgskassen.  

 

 

Tilsyn, tvister og adgang til vedtægt 

§ 8. Samarbejdet er undergivet tilsyn fra de kirkelige myndigheder efter samme retningslinjer, 

som gælder for de deltagende menighedsråd. 

 

Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt kan forelæg-

ges for Københavns Stift. Afgørelsen kan indbringes for Kirkeministeriet. 

 

Stk. 3. Kopi af denne vedtægt findes på samarbejdets hjemmeside og kan endvidere rekvire-

res  på provstikontoret og de deltagende kirkers kirkekontorer. 

 

 

Ophævelse 

§ 9. Eventuelle ubrugte midler, der henstår ved opløsningen, tilbageføres til provstiudvalgskas-

sen. 

 

 

Overgangsbestemmelse 

§ 10. Med virkning fra 1. januar 2012 erstatter nærværende samarbejdsvedtægt den samar-

bejdsvedtægt efter menighedsrådslovens § 42a, som med virkning for 2011 og 2012 er ind-

gået mellem et antal menighedsråd i provstiet. 

Bestyrelsen i henhold til vedtægten for 2011-2012 fortsætter som bestyrelse i henhold til nær-

værende samarbejdsvedtægt efter § 43a frem til 28. februar 2013. 

Eventuelle ubrugte midler, der pr. 31. december 2011 henstår fra samarbejdet i henhold til 

2011-12 vedtægten, overføres til anvendelse under nærværende §43a-vedtægt. 

 

 

 

Denne samarbejdsvedtægt er énstemmigt vedtaget på budgetsamrådet den 23. august 2011, 

hvor samtlige menighedsråd var repræsenteret.  

 

 

 


