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Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd på Amager i medfør af § 43, stk. 1-2, i lov om 
menighedsråd, jfr. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010, om mødeaktiviteter. 

 

Menighedsrådene i Allehelgens, Sundkirkens og Nathanaels sogne i Amagerbro Provsti, 
Københavns Stift, har i henhold til ovennævnte lovbestemmelse aftalt et samarbejde efter reglerne i 
denne vedtægt om samarbejde om mødeaktiviteter.  

 

I Samarbejdets indhold 

§1 Samarbejdets hjemsted er ovennævnte sogne i Amagerbro Provsti. 
 
Mål og midler: 
 
§2 Formål 
 Samarbejdet har til formål at forbedre kendskabet til den lokale folkekirke gennem 

mødeaktiviteter i de deltagende kirker, og hvor målgruppen især er medlemmer af 
Folkekirken, der ikke normalt deltager i andre aktiviteter i kirkeligt regi. 
Stk. 2: Formålet opnås ved, at arbejdet drives både ved frivillig og lønnet arbejdskraft 
(sognemedhjælper) til koordinering af mødeaktiviteter. 

 
Bestyrelse: 
 
§3 Hvert af de deltagende menighedsråd vælger 2 personer til en bestyrelse, der forestår 

mødeaktiviteterne. For hver repræsentant udpeges en stedfortræder, der ved 
repræsentantens forfald træder i dennes sted. 

 
§4 Funktionsperioden for bestyrelsen svarer til menighedsrådenes valgperiode. 
 
§5 Bestyrelsen konstituerer sig senest den første søndag i advent før dens tiltrædelse. 

Stk. 2: Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, sekretær, 
kontaktperson og regnskabsansvarlig. Valget af formand forestås af den afgående 
formand for bestyrelsen. 
Stk. 3: Så snart valg af formand har fundet sted, vælges en næstformand som fungerer i 
tilfælde af formandens forfald. 
Stk. 4: Valg af formand og næstformand gælder for hele funktionsperioden. 

 
§6 Alle væsentlige beslutninger, såsom ansættelse og afskedigelse af personale, foretages af 

bestyrelsen, på vegne af de deltagende menighedsråd. Bestyrelsen samles efter behov, dog 
mindst to gange om året. 
Stk. 2: Bestyrelsen varetager arbejdsgiverfunktionen, på vegne af de deltagende 
menighedsråd, for det personale, som den ansætter. 
Stk. 3: Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. For dagsorden, indkaldelse til og 
afholdelse af møder gælder de samme regler som for menighedsråd, dog jfr. stk. 4. 
Stk. 4: Møderne er normalt ikke offentlige. 
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Økonomi: 
 
§7 Til den nødvendige drift bidrager hvert af de deltagende menighedsråd med et ligeligt 

beløb. 
 
§8 Budget og regnskab behandles efter stk. 2-5. 
 Stk. 2: Bestyrelsen fremsendes hvert år inden den 1. marts det af bestyrelsen vedtagne 

budget for det kommende år til de samarbejdende menighedsråd. Samarbejdets 
regnskabsår er kalenderåret. 

 Stk. 3: Det reviderede regnskab godkendes inden den 1. marts af bestyrelsen. Regnskabet 
sendes derefter til de samarbejdende menighedsråd til orientering og til Amagerbro 
Provstiudvalg til godkendelse. 

 Stk. 4: Sundkirkens kirkekasse fungerer som kasse for sognesamarbejdet. Regnskabet føres 
som en del af Sundkirkens kirkekasse, og revideres i forbindelse med kirkekassens 
revision. De øvrige deltagende menighedsråds kasserere indbetaler det godkendte beløb 
til Sundkirkens kirkekasse den første i hvert kvartal. 

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

 
II Optagelse i samarbejdet samt opløsning, tilsyn m.v. 
 
§11 Bestyrelsen i samarbejdet kan optage et menighedsråd eller provstiudvalg, når den 

skriftligt anmodes om det. 
 Et menighedsråd eller provstiudvalg kan udtræde af samarbejdet, ved skriftligt at 

meddele dette til bestyrelsen. 
Stk. 2: Opsigelsen skal foretages med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. 
Stk. 3. Ved udtræden af samarbejdet har det udtrædende menighedsråd ikke krav på 
nogen andel af samarbejdets aktiver. Det udtrædende menighedsråd hæfter fortsat 
forholdsmæssigt for evt. gæld, der er opstået i den periode menighedsrådet deltog i 
samarbejdet. 

 
§12 Tvister mellem de parter, der deltager i samarbejdet, om forståelse, fortolkning og 

udfyldning af denne vedtægt kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. 
Stiftsøvrighedens afgørelse kan påklages til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 

 
§13 Samarbejdet kan ophæves, såfremt de deltagende menighedsråd og provstiudvalg er 

enige herom. 
 
§14 En udtrædende samarbejdspartner har ikke krav på nogen del af de til samarbejdets 

gennemførelse anskaffede aktiver, jfr. dog § 16. 
 
§15 En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sin andel ad den i forbindelse 

med samarbejdets gennemførelse stiftede gæld på udtrædelsestidspunktet, indtil denne 
gæld er afviklet. 

 
§16 Et eventuelt overskud/underskud ved samarbejdets opløsning udbetales til/dækkes af 

samarbejdspartnerne. 
 
§17 Samarbejdsaftalen gælder indtil den opsiges, jfr. dog § 11. 
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§18 De samarbejdende sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten på sognenes 
kirkekontorer samt på Amagerbro Provstis kontor, hvorfra et eksemplar kan rekvireres. 
Ligeledes skal vedtægten være på de samarbejdendes sognes og Provstiets hjemmesider. 

 
III Ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
§19 Denne samarbejdsaftale træder i stedet for den samarbejdsaftale, der blev indgået mellem 

Filips, Sundkirkens og Allehelgens sogne, fremsendt til Kirkeministeriet dateret 26. maj 
2005. Denne aftale ses ikke at være endelig godkendt jfr. Kirkeministeriets brev af 21. 
december 2006. Det bemærkes, at Filips sogn, i henhold til § 13 udtrådte af samarbejdet 
med udgangen af 2010. 

 Stk. 2: Denne vedtægt for samarbejde træder i kraft, når den er underskrevet af 
samarbejdspartnerne med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2011. 

 Stk. 3: Første valg af medlemmer til den nye bestyrelse skal finde sted snarest. 
 Stk. 4: Indkaldelse til det konstituerende bestyrelsesmøde sker snarest efter aftalens 

underskrivelse ved formanden af det største sogn i samarbejde. 
 Stk. 5: Denne leder mødet indtil valg af formand har fundet sted. 
 Stk. 6: Valget af denne bestyrelse i samarbejdet gælder indtil den 31. marts 2013. 
 

 


