
VEDTEGT
for samarbejde om fall6s kirkekalkning

i Arhus Vestre Provsti

s1
Aftalens parter og aftalens grundlag

Derure aftale indg6s mellem menighedsridene i Borum, Brabrand, FArupSabro, Harlev-Framlev,
Hasle, Lyngby, Skjoldhoj, Sdr. Aarslev, Tilst og Aby sogne samt Provstiudvalget i Arhus Vestre

Provsti.
Sfk. 2. Grundlaget for derure aftale er lovbekendtgorelse nr. 584 (Lov om MenighedsrAd) af 31. mal

2mQ g 43b, jfir. S 43 stk. 1, samt lovbekendtgorelse nr. 1352 (Lov om Folkekirkens Okonomi) af 5'
december 2010, $$ 5 og 17g.

opg".r", o-f "iii a.f samarbei det
Aftalen trader i kraft 1. december 20!7 og afloser vedtag| a[7.72.2008. Den vedrorer udvendig
kalkning i fornodent omfang # kirker og enkelte, nerl-iggende bygninger i de nevnte sogne incl.

arkitektbistand (jfr. ogsi bilag til denne vedtegt).
Kalkningen og arkitektbistanden udfores af eksteme leverandsrer, der er godkendt af Provsti-

udvalgeg til takster, der ligeledes er godkendt af Provstiudvalget og som justeres med pristallet.

Samarbeidet ledes af et udvalg, som fra hvert af de deltagende menighedsrAd bestAr af 1 medlern

og kirkevargen. Udvalget forestAr genforhandlingerne af aftalers vilkAr pA vegne af de deltagende

menighedsrAd.

s3
Finansiering af samarbej det

Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jfr. lov om folkekirkers okonorri $ 17g. Kassens

omkostringer dakkes gennem ligningsmidleme; dens virksomhed godkendes pA det Atlige

budgetsamrid i Provstiet.

s4
Tilsyn og vilklr for ophevelse

De respektive kirkeverger forer tilsyn og pitaler eventuelle mangler ved kalkningen til arkitekten.

Samarbejdet kan ophaves, hvis deltageme er enige herom. Ophtevelse kan endvidere ske efter en

deltagers anmodning, nar Ministeriet for Ligestilling og Kirke finder rimelig grund dertil.
Eventuelle seerlige vilkAr i anledning af ophevelsen skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling
og Kirke, jfr. $ 43, stk. 4 og 5, i lov om menighedslid.

sJ
Uenighed om denne vedtegt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtegt afholdes mode mellem formend og kirkeverger
for menighedsrAdene samt provstiudvalgets formand. Efterfolgende skal provstiudvalget god-

kende reprasentanternes forslag til losning af uenigheden.
Enhver fortsat tvist om forstielse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtegt eller om forholdet
mellem deltagerne i denne vedtegt indbyrdes kan forelagges stiftsovrigheden til afgotelse.
Stiftsowighedens afgorelse kan indbringes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke'



G enforhandlino -ttL*, o, .rdtredelse
ViIkAr i derure vedtagt skal forhandles og godkendes hvert 4. Ar, dog forste gang i 2. halvAr 2015.

De deltagende parter kan hver for sig forlange en forhandling om vedtagtens vilkAr. Ved enighed

om en&ing treder denne i kraft med hojst 6 mAneders varsel.

Et menighedsrAd kan udtrede af samarbeidet med 6 maneders varsel tii udlobet af et kalenderAr.

Ministeiiets godkendelse kreves ved vedtegtsendringer samt oplosning af samarbejdet.

g7
Optagelse af andre menighedsrld i oamarbeidet

Andre menighedsrad i provstiet kan efter anmodning optages i samarbejdet om kirkekalkning.

s8
Offentliggotelse

Derure vedtegt offentliggores pi kirkeministeriets hjemmeside.

Vedtegten kan desuden fas pa Arhus Vestre Provstis kontor, Engdalsvei 1, 8220 Brabrand.

Bilag

Kalkningens omfang
Kalkningsenheprensien kalker 6n gang om &ret i august-september udvendig helt eller delvis

hver af de omfattede kirker og andre bygninger, som efter aJtale er med i ordningen.

Udvendig vedligeholdelse med cemenfrnaling el. lign. foretages ikke irlig! men eftel aftale.

Det er entreprenorens ansvar, at arbejdeme bliver udfort i nsdvendigt ourfang og i en kvalitet, der

tilpasset den enkelte kirke sikrer sAvel vedligeholdelsen af murverket som dettes gode udseende.

I nodvendi$ omfang forebygges angreb af alger, mos og lav'
Det er entreprengrens ansvar at soge teknisk rAdgivning hos arkitektery nar defte skonnes

pekr*vet.
i forbindelse med arbejdemes udfsrelse skal kirkelige handlinger respekteres af entreprenoren.
yderligere vejledning:'Se beskrivelsen "Kalkning af kirker i Arhus Vestre Provsti" af 20. april 2006.
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