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Samarbejdsaftale 

Menighedsrådene i Holbæk Provst beslutter hermed at etablere samarbejde  

med provstiet som ramme om følgende aktiviteter: 

1. Skoletjeneste 
Afholdelse af menighedsrådenes andel af finansieringen af skoletjenesten i Ods og Skippinge samt 
Holbæk Provstier jf. vedtægterne for skoletjenesten. 
 

2. Afholdelse af udgifter til fælles annoncering 
 

3. Afholdelse af udgifter til fælles gudstjenester 
 

4. Afholdelse af udgifter til fælles efteruddannelse af præster 
 

5. Fælles udviklingsmidler 
Der afsættes midler i provstiudvalgskassen til udvikling af det kirkelige arbejde og til nye 
samarbejdsprojekter i provstiet. 
Menighedsrådene i Holbæk Provsti kan søge om tilskud fra denne pulje til nye aktiviteter og tiltag. 
Eksempler på relevante projekter: samarbejdsprojekter mellem pastorater; nye initiativer til gavn 
for det kirkelige liv (kirkelig ungdomsklub, gospelkor, fælles informationspjecer til nytilflyttede 
m.m.). 
Der kan alene ydes tilskud til etablering og afprøvning, ikke til daglig drift. 
Ansøgninger behandles af Holbæk Provstiudvalg. 

 
6. Fælles anlægskonto 

Der etableres en konto, der finansierer anlægsudgifter i sognene.  
På kontoen indsættes de årlige anlægsbeløb. 
Menighedsrådene fremsender deres ønsker til anlægsrammerne inden budgetsamrådet. Efter 
budgetsamrådet meddeler provstiudvalget de endelige anlægsrammer.  
I regnskabsåret afholder menighedsrådene udgiften og fremsender attesterede kopier af fakturaer 
som provstiet refunderer. Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter 
ansøgning, udbetales á conto beløb.  
 

Beløb under 1 til 6 på ovennævnte konti fremgår af budgettet for provstikassen. Oversigt over 
samarbejdskonti udsendes sammen med papirerne til budgetsamrådet. Uforbrugte midler på disse konti 
overføres til følgende år. 
 
Samarbejdet etableres i henhold til Bekendtgørelse nr. 146 om menighedsråd af24. februar 2012 §§42a og 
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. maj 2010 om vægtning af de 
enkelte menighedsråds stemmer mv. Aftalen er gældende fra d. 15. juni 2012. 
 
Beslutningen er truffet på budgetsamrådet d. 14. juni 2012. 
 
 
 
 Finn Dyrhagen 
 Formand for provstiudvalget 
 
Nærværende aftale er tilgængelig på Kirkeministeriets og Holbæk Provstis hjemmeside 


