
Samarbejdsaftale§1. Menighedsrådene og provstiudvalget i Horsens Provsti beslutter hermed at etablere samarbejde ihenhold til § 43b i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr.771 af 24.juni 2013, 0m følgende:1. Diakonalt arbejde og gudstjenesteudviklingDer afsættes midler til udvikling af diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling.2. Samarbejde på tværs i provstietDer 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 væreprojekter for det samlede provsti, ligesom det kan være projekter, hvor nogle sogne går sammen.3. SkoleinitiativerDer afsættes midler til udvikling af yderligere samarbejde mellem kirke og skole, såvel folkeskoler somungdomsuddannelser.4. Frivillighed/DelagtighedDer afsættes midler til arbejde, der fremmer frivilliges medejerskab af kirkens liv. Det kan f.eks. væreinspirationsdage, særlige tiltag for kirkens friv' lige eller projekter der fremmer frivi iges engagement ikirken.§2. Der vælges en bestyrelse, ligesom der nedsættes følgende tre underudvalg:o Diakoniudvalg, der varetager 1. Diakonalt arbejde og gudstjenesteudviklingo Frivilligt samarbejde, der varetager 2. Samarbejde på tværs i provstiet og 4. Frivillighed/Delagtlghedo Sl<0Ieudvalg, der varetager 3. SkoleinitiativerUdvalgene er åbne for alle interesserede.Hvert af disse tre udvalg har et formandskab bestående af to menighedsrådsmedlemmer; en præst og enlæg person, fra et menighedsråd, som vælges på budgetsamråd. Valget gælder for en to årig periode. Valgetafholdes årligt således, at ét medlem fra hvert formandskab er på valg hvert år. Man kan kun være formandfor 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 hændeinden det budgetsamråd hvor formandskabet vælges. Frist for indlevering af kandidatlister oplyses vedindkaldelse til budgetsamrådet.Udvalgenes tre formandskaber udgør bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand på det første møde efternyvalg. Liste over formandskabet kan hentes på Provstiets hjemmeside.§3. Menighedsråd i Horsens Provsti kan søge om tilskud fra omfordelingspuljen fastsat af provstiet efterdrøftelse på budgetsamrâdet til nye aktiviteter og tiltag som nævnt i §1, punkt 1-4. Der kan alene ydestilskud 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 sâledes ogsåkunne anvendes til lokalt finansierede præstekvoter efter de almindelige regler herom.Ansøgninger til omfordelingspuljen behandles og afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelser m.v. træffesved stemmeflertal.§4. Provstiudvalget bevi 'ger den økonomiske ramme til samarbejdet. Denne ramme må ikke overstige 5% afprovstiet samlede Iigningsmidler. Provstiudvalget årlige bevilling fastsættes efter indstilling fra bestyrelsenog drøftelse på budgetsamrådet.Budget og regnskab for samarbejdet i henhold til ovennævnte punkter 1-4 fremgâr af provstiudvalgskassen.Budget for samarbejdet udsendes sammen med indkaldelsen til det årlige budgetsamrâd. Ubrugte midler påde tilknyttede konti overføres til følgende år, forudsat at puljen ikke overstiger 5% af provstiets samledeIigningsmidler.§5. Samarbejdet kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter endeltagers anmodning, når kirkeministeren finder rimelig grund dertil. Kirkeministeren godkender vilkårenefor 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 2020.§6. vedtægten er tidsbegrænset frem til næste valg til provstiudvalg 1.november 2021.Beslutningen er truffet på budgetsamrådet den 7. marts 2018.Formænd for provstiets sogneJjförwt§ (A Lama«,Thomas Christiansen Yans/Peel BaggGQgaQKdÅT Linda Lak Nielsen/w ma”  /Ø As /w/ÅØÅ,/Jakob laybbsen \ ns Chr. Nielsen Carl Oluf Madsen  'Vyykçü 'gmw/un  L\\«Erhardt Nielsen ( a S rensen Æzárwâjørnskov/Æâ//Jøáw/ ydczæccz CL." _C)"C>/7))_§&g_,jAsger Højlandltorentzen Ove Sølvsten Laila Vestergaard GormsenÅmæ- g a lm Quaá wéfcrüMw ' Å/'HM/wydçuan Ga e V Qrli Aksglæde Hokland44125 føyiá“”ålzâ 5/ “Ø/fr/“L/l/IU/ézâå-I/ Irfga Pedersen Rita JØrgQ/n.max/tm Bent *N15 gñâvâ - en 601/1. Bent Riis Qárl, 1 elm Korup , \i  /' lg Möâ@\,g  , ( ,.Ian Hougaafd Sørensen Lene Feveile Hansen Prebëril-igeholt , Aá/l  á l' . I120.2 g (3*514-)L“*o« M L.«" " -Ærø/uw How? -WøééNærværende aftale er tilgængelig på Kirkeministeriets og Horsens Provstis hjemmeside


