Samarbejdsaftale
- mellem Lundehus Kirkes menighedsråd og Taksigelseskirkens menighedsråd
0m fælles personale og fælles aktiviteter.
Lovgrundlag
Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 om menighedsråd.
§ 1 Deltagere
Menighedsrâdene i Lundehus og Aldersro sogne i Holmens og Østerbro Provsti i Købehavns Stift har
besluttet at samarbejde om ansættelse af det fælles personale ved de to kirker. Desuden at samarbejde 0m
fælles aktiviteter i sognene bl.a. sognearrangementer, kordegn, kirke- og kulturmedarbejder og daglig leder.
§ 2 Formål
Samarbejdet har til formål at skabe en fleksibel organisation af arbejdet ved de to kirker.
§ 3 Hjemsted
Samarbejdet har hjemsted i Aldersro-Lundehus pastorat i Holmens og Østerbro Provsti.
§ 4 samarbejdets organisering
Samarbejdet om personalet ledes af de to formænd for menighedsrådene.
§ 5 Sam-arbejdets udførelse
Taksigelseskirkens menighedsråd er ansættelsesmyndighed for kordegn og daglig leder, Lundehus for kirke›
0g kulturmedarbejderen. Aktivitetsudvalget træffer beslutninger om fælles aktiviteter.
§ 6 Samarbejdsperiode
Samarbejdet kan bringes til ophør med et års varsel til udgangen af et kalenderår. Et udtrædende
menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssigt: andel af lønforpligtelser, indtil denne forpligtelse
er bortfaldet. Medarbejdemes respektive ansættelsesbrøker nedsættes i overensstemmelse med den derved
frafaldne andel. Med mindre det arbejdsgivende menighedsråd beslutter andet.

§ 7 Økonomi
Samarbejdet finansieres af de to menighedsråd, og parteme skal være enige om andelenes fordeling.
§ 8 Tvister
Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne samarbejdsaftale forelægges Københavns Stift til
afgørelse 0g afgørelsen kan indbringes for Kirkeministeriet.
§ 9 Andre menighedsråd optagelse i samarbejdet
Andre menighedsråd kan optages i samarbejdet, såfremt det besluttes af de deltagende menighedsråd
§ 10 Ikrafttræden
Samarbejdsañalen træder i kraft når den er godkendt af de to menighedsråd.
Vedtaget på menighedsrådsmøde
Lundehus Kirke d. 23. januar 2018
Taksigelseskirken d. 8. februar 2018
Lundehus Kirkes menighedsråd Taksigelseskirkens menighedsråd
Æ
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