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JLL 

 

Vedtægt for samarbejde om donation til etablering af og udsmykning af 

Kirkerum på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i medfør af § 43 b i Lov 

om menighedsråd, og dispensation fra § 17 g, stk. 2  

i Lov om folkekirkens økonomi. 

 
§ 1 Deltagere og formål 

 I samarbejdet deltager alle 14 provstier i Aalborg stift – således 13 provstiudvalg i Aalborg stift (2 

provstier har fælles provstiudvalg). De 4 provstiudvalg i Aalborg Budgetudvalg (Aalborg Budolfi 

Provstiudvalg, Aalborg Nordre Provstiudvalg, Aalborg Østre Provstiudvalg og Aalborg Vestre 

Provstiudvalg) varetager finansiering af etablering af selve Kirkerummet på det nye Aalborg 

Universitetshospital (NAU) med en samlet sum på op til 10 mio. kr. De øvrige 9 provstiudvalg 

(Hadsund Provstiudvalg, Brønderslev Provstiudvalg, Frederikshavn Provstiudvalg, Hjørring Søndre 

og Hjørring Nordre Provstiudvalg (fælles provstiudvalg), Jammerbugt Provstiudvalg, Thisted 

Provstiudvalg, Sydthy Provstiudvalg, Morsø Provstiudvalg og Rebild Provstiudvalg varetager i 

henhold til nærværende samarbejdsaftale finansiering af møblering og udsmykning af Kirkerummet. 

 

§ 2 Hjemsted  

Samarbejdet har hjemsted i Sønder Tranders sogn, Aalborg Østre provsti, Aalborg kommune.  

 

§ 3 Samarbejdsperiode  
Samarbejdet begynder, når provstiudvalgene i henholdsvis de 4 provstier i Aalborg Budgetudvalg 

(Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Østre Provsti og Aalborg Vestre Provsti) 

og provstiudvalgene i de øvrige 10 provstier beslutter at iværksætte samarbejdet om henholdsvis 

finansiering og drift af Kirkerummet og finansiering og etablering af møblering og udsmykning af 

Kirkerummet på det nye Aalborg Universitetshospital (NAU), jfr. Lov om menighedsråd § 43 b, jfr. 

§ 43. De respektive beslutninger træffes af provstiudvalgene i de deltagende provstier med 

almindeligt stemmeflertal på et provstiudvalgsmøde med samarbejdet på dagsordenen afholdt i hvert 

af de deltagende provstier. Menighedsrådene i hvert af de deltagende provstier orienteres herom på 

budgetsamrådet. 

 

§ 4 Finansiering og regnskab  

Samarbejdet som anført i § 1 finansieres af de deltagende provstiers provstiudvalgskasser jfr. en 

dispensation fra § 17 g, stk. 2 i Lov om folkekirkens økonomi. Udgiftsfordelingen er som følger: 

Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Østre Provsti og Aalborg Vestre Provsti 

finansierer i fællesskab i Aalborg Budgetudvalg opførelsesudgiften på op til 10 mio. kr., mens de 

øvrige 9 provstiudvalg jfr. § 1 finansierer etablering af møblering og udsmykning af Kirkerummet. 

Stk. 2: Regnskab for Kirkerummet bogføres som biregnskab i provstiudvalgskassen for Aalborg 

Østre Provsti. 

 

§ 5 Fælles Kirkerumsudvalg  
Samarbejdet ledes af et Kirkerumsudvalg bestående af biskoppen over Aalborg stift eller 

domprovsten i biskoppens fravær, provsten for Aalborg Østre Provsti, formanden for de 4 Aalborg-

provstiers  

 

budgetudvalg, en provst valgt af de 10 øvrige provster, en af præsterne tilknyttet Aalborg 

Universitetshospital og 6 læge medlemmer valgt blandt de læge medlemmer i Stiftets 14 
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provstiudvalg. For fremgangsmåde ved valg af suppleant henvises til bilag til nærværende 

samarbejdsaftale. 

 

Stk. 2: Biskoppen er født formand for Kirkerumsudvalget. Udvalget vælger blandt de øvrige 

medlemmer af Kirkerumsudvalget en næstformand. 

Stk. 3: For øvrige medlemmer end biskoppen, domprovsten og provsten for Aalborg Østre Provsti 

udpeges en suppleant. – for præsten tilknyttet Aalborg Universitetshospital udpeges en af de øvrige 

præster tilknyttet Aalborg Universitetshospital. Suppleanten indtræder ved den ordinært valgtes 

fravær i mødet.  

Stk. 4: Stiftskontorchefen i Aalborg Stift eller dennes stedfortræder er sekretær for udvalget.  

 

§ 6 Møder  
Kirkerumsudvalget afholder som udgangspunkt 2-3 møder årligt, indtil den endelige aftale om 

donationen er underskrevet. Formanden kan beslutte, at der afholdes flere såvel som færre møder.  

Stk. 2: Formanden leder møderne og afstemningerne.  

Stk. 3: Kirkerumsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.  

Stk. 4: Kirkerumsudvalget kan vælge at indkalde eksterne deltagere til udvalgets møder.  

Stk. 5: Kirkerumsudvalgets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af 

de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt 

tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne 

samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.  

 

§ 7: Tilsyn 

Som følge af at biskoppen over Aalborg Stift er medlem af Kirkerumsudvalget og udvalget betjenes 

af Aalborg Stift som sekretariat, varetages det økonomiske og juridiske tilsyn med samarbejdet af 

Stiftsøvrigheden over Viborg Stift. 

 

§ 8: Vilkår for ophævelse samt om ændring af samarbejdet  
Beslutning om ændring af samarbejdet træffes af provstiudvalgene i de deltagende provstier efter 

indstilling fra Kirkerumsudvalget. Beslutningen træffes med almindeligt stemmeflertal på et 

provstiudvalgsmøde med ændringspunktet på dagsordenen afholdt i hvert af de deltagende provstier. 

Menighedsrådene i hvert af de deltagende provstier orienteres på budgetsamrådet. 

Stk. 2: Udtræden af samarbejdet er ikke mulig, før Kirkerummet er opført og har været i drift i mindst 

2 år. Udtræden herefter kan ske med 12 måneders varsel. 

 

§ 9: Afgørelse af tvister 
Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem 

deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges Stiftsøvrigheden over Viborg Stift til afgørelse. 

Stk. 2: Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 

 

§ 10: Ikrafttræden  
Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse med almindeligt stemmeflertal på provstiudvalgsmøde i 

hvert af de deltagende provstiudvalg i 2018. Opførelse af Kirkerummet afhænger af tilladelse fra 

Kirkeministeriet, jfr. Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 2, stk. 1.  

 

§ 11 Offentliggørelse af vedtægt  
Vedtægten offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside og på Aalborg Stifts hjemmeside.  

Vedtægten kan også rekvireres hos Aalborg Stift. 

 

______________________________ 

 

 

 


