
Vedtægt 

for 

samarbejde mellem menighedsråd i Norddjurs Provsti 

om 

oprettelse og drift af fælles regnskabsfunktion 

 

Lovgrundlag 

Samarbejdet etableres på grundlag af lov om menighedsråd § 43a samt lov om folkekirkens økonomi § 5 

stk. 6 og 7. 

Deltagere i samarbejdet 

§ 1. Menighedsrådene i Lyngby, Albøge, Anholt, Rimsø-Kastbjerg, Gjerrild-Hemmed, Ørum, Ginnerup, 

Vejlby (Allingåbro), Gjesing, Fausing, Auning, Øster Alling og Vester Alling sogne i Norddjurs Provsti har 

truffet beslutning om at samarbejde efter reglerne i denne vedtægt om ansættelse af personale til samt 

drift af og administration af fælles regnskabsfunktion fra og med den 01.01.2013. 

Hjemsted 

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Norddjurs Provsti. 

Formål 

§ 3. Samarbejdet har til formål: 

• At ansætte, aflønne og administrere regnskabskyndigt personale til at varetage de vitale funktioner 

omkring budget, regnskab, rapportering, løn, betaling og afstemning i henhold til konkrete 

opgavelister for de enkelte menighedsråd 

• At udvikle og perfektionere effektive, retvisende og ensartede udformninger af budget, bogføring, 

rapportering, afslutning af regnskaber og øvrige regnskabsopgaver 

Bindingsperiode 

§ 4. Samarbejdsaftalen er bindende for alle deltagende parter til og med 31.12.2015, idet stiftende såvel 

som senere tilsluttede menighedsråd fra og med 01.08.2014 kan beslutte og meddele udtræden med 1 års 

varsel til et regnskabsårsudløb. 

Stk. 2. Ved et menighedsråds udtræden forbliver alle aktiver i det tilbageværende samarbejde. 

Organisation 

§ 5. Regnskabsfunktionen ledes af en bestyrelse, der består af fem menighedsrådsmedlemmer fra de 

samvirkende menighedsråd.  Bestyrelsen vælges af de samvirkende menighedsråd ved et budgetsamråd, 

hvor hvert af de samvirkende menighedsråd har en stemme. Valgperioden følger menighedsrådets 

valgperiode, og bestyrelsen vælger af sin midte formand og næsteformand for et år ad gangen. 



§ 6 De i lov om menighedsråd §§ 24, 25, 26 og 28 nævnte regler om beslutningsdygtighed, afstemninger, 

førelse af beslutningsprotokol, særstandpunkter og inhabilitet finder tilsvarende anvendelse. 

§ 7 Bestyrelsen skal afholde et konstituerende møde inden funktionsperioden begynder. Deltagere i 

samarbejdet aftaler indbyrdes, hvem der foretager indkaldelse til dette konstituerende møde 

Stk. 2. På dette møde vælger bestyrelsen formand samt næstformand til at fungere i formandens forfald. 

Bestyrelsen konstituerer sig herefter hvert år i marts måned med formand og næstformand. 

§ 8 Formanden for bestyrelsen indkalder til møderne.  

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet og 

være bilagt eventuelle sagsakter og andet materiale, der er nødvendigt til sagens behandling. Ledes mødet 

ikke af formanden eller næstformanden for bestyrelsen, ledes mødet af en ordstyrer, der vælges af 

mødedeltagerne. 

Stk. 3. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med en uges varsel. Ekstraordinære bestyrelsesmøder 

indkaldes, når to af bestyrelsens medlemmer anmoder herom. §§ 29, 30 og 32 i lov om menighedsråd 

finder tilsvarende anvendelse. 

§ 11. Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i forening. 

§ 12. Samarbejdets formål fremgår af vedtægten, og bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at 

samarbejdet om regnskabsfunktionen drives i overensstemmelse med de i vedtægten fastsatte 

bestemmelser. 

Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for samarbejdets økonomi, og udarbejder og indsender 

såvel budgetforslag som årsregnskab til provstiudvalget for Norddjurs Provsti 

Stk. 3. Bestyrelsen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere inden for den økonomiske 

ramme, der er afsat på det enkelte års budget. Bestyrelsens formand har det overordnede ledelsesansvar i 

forhold til medarbejderne. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter principperne for regnskabsfunktionens virksomhed og er den nærmeste 

samarbejdspartner. 

§ 13. Den valgte politiske kasserer ved hvert menighedsråd i samarbejdet modtager kopi af al 

korrespondance mellem regnskabsfunktionen og bestyrelsen, som vedrører det pågældende råd, og holdes 

løbende orienteret af regnskabsfunktionen om den økonomiske situation og udvikling i forhold til det 

aktuelle budget. 

Økonomi 

§ 14. Deltagerne i samarbejdet hæfter solidarisk for samarbejdets økonomiske forhold. 

§ 15. Udgifterne til drift af regnskabsfunktionen afholdes og budgetteres over PUK-kassen, så snart dette er 

praktisk muligt efter henholdsvis samarbejdets oprettelse og enkelte menighedsråds senere tiltræden til 

nærværende samarbejdsvedtægt. 



Stk. 2. Indtil budgettering kan ske over PUK-kassen, bidrager hvert menighedsråd til ordningen med det 

beløb, der for indeværende regnskabsår er afsat på rådets budget til bogføring og regnskabsformål.  

Stk. 3. Bestyrelsen kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, pålægge deltagerne yderligere indskud. 

Sådanne fordeles relativt mellem deltagerne efter den enkelte kirkekasses andel af de deltagende 

menighedsråds samlede driftsrammer i senest afsluttede regnskabsår. Et underskud kan evt. også dækkes 

af PUK-kassen, hvis det ikke skønnes hensigtsmæssigt at pålægge deltagerne yderligere indskud. 

Stk. 4. Udgiften til lokaler herunder husleje, varme, vand, el, rengøring afholdes af PUK-kassen. 

§ 16. Regnskabsåret for den fælles regnskabsfunktion er kalenderåret. 

§ 17. Bestyrelsen udarbejder og vedtager et årligt budgetforslag for næste regnskabsår, der inden angiven 

frist fermsendes til provstiudvalget til videre behandling og godkendelse. 

§ 18. Årsregnskabet udarbejdes, godkendes og underskrives af udvalget senest 1. marts i året efter 

regnskabsåret. 

Stk. 2. Regnskabet revideres af provstirevisor. 

Opløsning af samarbejdet 

§ 19. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvert indkaldt efter 

reglerne i § 8 stk. 3, beslutte at opløse samarbejdet med mindst 6 måneders varsel inden udgangen af et 

regnskabsår, dog tidligst med virkning fra 31.12.2015 jfr. § 4. 

Stk. 2. Ved opløsning af samarbejdet fordeles samarbejdets aktiver mellem de tilbageværende 

menighedsråd efter reglen i § 14, stk.3. 

Tilsyn 

§ 20. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdene mellem 

regnskabsfunktionen og en eller flere deltagere i samarbejdet eller deltagere i samarbejdet indbyrdes kan 

forelægges for biskoppen over Århus Stift til afgørelse. Biskoppens afgørelse kan indbringes for 

Kirkeministeriet. 

§ 21. Nærværende vedtægt indsendes til Kirkeministeriet, som offentliggør den på ministeriets 

hjemmeside. 

Ikrafttræden 

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft datoen for dens underskrivelse. Vedtægtens bindingsperiode er 3 år til 

udgangen af pågældende kalenderår, jfr. § 4. 

Vedtaget på budgetsamråd den 6. september 2012 

Norddjurs Provsti, den 3. oktober 2012 

Anders Holt 


