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Samarbejdsaftale  for budgetåret 2012 
 

Menighedsrådene i Rudersdal Provsti beslutter hermed at etablere samarbejde med provstiet som 
ramme om følgende aktiviteter:  

1. Skoletjenesten 
Afholdelse af menighedsrådenes andel af finansieringen af Skoletjenesten i Kongens Lyngby og 
Rudersdal Provstier i overensstemmelse med Skoletjenestens vedtægter. (32) 

2. Fælles folder vedrørende kirkekoncerter 
Afholdelse af udgifterne til en fælles folder om menighedsrådenes koncerter i kirkerne og sogne-
gårdene. (36) 

3. Afholdelse af udgifter til fælles ugentlig annoncering i Rudersdal avis. (34) 

4. Afholdelse af udgifter til fællesgudstjeneste. (31) 

5. Fælles udviklingskonto: Administration og fællesudgifter- fælles formål. 
Der etableres en kontomulighed, der kan finansiere nye tiltag i sognene, som vil være til gavn for 
det kirkelige arbejde i alle eller flere sogne i provstiet.  Kontoen kan bruges til nye personaletiltag 
eller at iværksætte overvejelser og undersøgelser om muligheder for effektivisering af administra-
tion ved samkøring eller sammenlægning af opgaver i provstiet. (60) 

6. Fælles anlægskonto  
Der er etableret en konto pr. 1. januar 2010, der skal finansiere anlægsudgifter i sognene. På kon-
toen indsættes de årlige anlægsbeløb.(8)  

7. Bindende stiftsbidrag (69) 
 
Oversigt over samarbejdskonti udsendes sammen med papirerne til budgetsamrådet.  
Samarbejdet etableres i henhold Bekendtgørelse nr. 584 om menighedsråd af 31/05/2010 
§ 43a, og udgifterne finansieres derfor af provstiudvalgskassen. For indgåelse og ophør af aftalen 
gælder således § 5 stk. 7 i Bekendtgørelse nr. 560 om folkekirkens økonomi af 31/05/2010 om 
vægtning af de enkelte menighedsråds stemmer mv.    
 
Beslutningen er truffet på budgetsamråd den 7. september 2011 
 
 
Verner Hylby Grete Bøje 
PU-formand  Provst 
 
Tilstede ved samrådet var: 
 
John Theil Münster  Joan Conrad  Ulla Kriegbaum Sven P. Larsen 
Formand i Birkerød Formand i Bistrup  Formand i Gl Holte Formand i Ny Holte 
 

Margit Albertus Georg Lund  Karen Vig Albertsen 
Formand i Nærum  Formand i Søllerød Formand i Vedbæk 
 

 
Samarbejdsaftalen blev underskrevet af samtlige formænd ved formandsmødet d. 16. november 2011 


