
Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i 

Horsens Provsti omkring etablering af en 

omfordelingspulje til finansiering af samarbejde på tværs, 

diakoni, skoleinitiativer og frivillighed  

 
Samarbejdsaftale 
§1. Menighedsrådene og provstiudvalget i Horsens Provsti beslutter hermed at etablere samarbejde i 

henhold til § 43b i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr.771 af 24.juni 2013, om følgende: 

 

1. Diakonalt arbejde 

Der afsættes midler til udvikling af diakonalt arbejde. 

 

2. Samarbejde på tværs i provstiet 

Der afsættes midler til udvikling af samarbejdsprojekter omkring kirkeligt arbejde i provstiet. Det kan f.eks. 

være fælles konfirmanddage, koncerter, studiegrupper og særlige gudstjenester på tværs. Det kan være 

projekter for det samlede provsti, ligesom det kan være projekter, hvor nogle sogne går sammen. 

 

3. Skoleinitiativer 

Der afsættes midler til udvikling af yderligere samarbejde mellem kirke og skole, såvel folkeskoler som 

ungdomsuddannelser. 

 

4. Frivillighed/Delagtighed 

Der afsættes midler til arbejde, der fremmer frivilliges medejerskab af kirkens liv. Det kan f.eks. være 

inspirationsdage, særlige tiltag for kirkens frivillige eller projekter der fremmer frivilliges engagement i 

kirken. 

 

§2. Der vælges en bestyrelse, ligesom der nedsættes følgende tre underudvalg: 

 Diakoniudvalg, der varetager 1. Diakonalt arbejde 

 Frivilligt samarbejde, der varetager 2. Samarbejde på tværs i provstiet og 4. Frivillighed/Delagtighed 

 Skoleudvalg, der varetager 3. Skoleinitiativer 

 

Udvalgene er åbne for alle interesserede. 

 

Hvert af disse tre udvalg har et formandskab bestående af to menighedsrådsmedlemmer; en præst og en 

læg person, fra et menighedsråd, som vælges på budgetsamråd hvert år. Man kan kun være formand for ét 

udvalg, men det er muligt at deltage som øvrigt medlem i alle udvalg. Genvalg er muligt. 

 

Kandidater til formandskabet indstilles af menighedsrådene. Kandidatlisterne skal være provstiet i hænde 

inden det budgetsamråd hvor formandskabet vælges. Frist for indlevering af kandidatlister oplyses ved 

indkaldelse til budgetsamrådet. 

 

Udvalgenes tre formandskaber udgør bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand på det første møde efter 

nyvalg. Liste over formandskabet kan hentes på Provstiets hjemmeside. 



 

§3. Menighedsråd i Horsens Provsti kan søge om tilskud fra omfordelingspuljen fastsat af provstiet efter 

drøftelse på budgetsamrådet til nye aktiviteter og tiltag som nævnt i §1, punkt 1-4.  Der kan alene ydes 

tilskud til etablering og afprøvning, ikke til daglig drift. Der kan alene ydes midler i en tidsbegrænset periode.  

Der kan ydes tilskud til såvel lønudgifter som til øvrige projektudgifter. Dette gælder såvel tidsbegrænsede 

ansættelser som frikøb af allerede ansatte – både præster og kirkefunktionærer. Midlerne vil således også 

kunne anvendes til lokalt finansierede præstekvoter efter de almindelige regler herom. 

 

Ansøgninger til omfordelingspuljen behandles og afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelser m.v. træffes 

ved stemmeflertal. 

 

§4. Provstiudvalget bevilliger de økonomiske ramme til samarbejdet. Denne ramme må ikke overstige 5% af 

provstiet samlede ligningsmidler. Provstiudvalget årlige bevilling fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen 

og drøftelse på budgetsamrådet. 

 

Budget og regnskab for samarbejdet i henhold til ovennævnte punkter 1-54 fremgår af provstiudvalgskassen. 

Budget for samarbejdet udsendes sammen med indkaldelsen til det årlige budgetsamråd. Ubrugte midler på 

de tilknyttede konti overføres til følgende år, forudsat at puljen ikke overstiger 5% af provstiets samlede 

ligningsmidler. 

 

§5. Samarbejdet kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en 

deltagers anmodning, når kirkeministeren finder rimelig grund dertil. Kirkeministeren godkender vilkårene 

for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed i henhold til menighedsrådslovens § 43, 

stk 4-5. Vedtægten evalueres ved et budgetsamråd i 2016. 

 

§6. Vedtægten er tidsbegrænset frem til næste valg til provstiudvalg 1.november 2017. 

Beslutningen er truffet på budgetsamrådet den 28.maj 2015. 

 

Formænd for provstiets sogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærværende aftale er tilgængelig på Kirkeministeriets og Horsens Provstis hjemmeside 
 


