Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalget i Amagerbro Provsti omkring etablering af
fælles juniorkor, fælles korlørdage for spire- og børnekor og fælles annoncering af børnekorarbejdet i provstiet
medfør af § 43a i lov om menighedsråd, jf. Iovbekendtgørelse nr.77t af 24. juni 2013

i

Deltagere i samarbejdet:
§ L. Menighedsrådene i

ll

sogne iAmagerbro Provsti

Hjemsted:
§ 2. Samarbejdet har hjemsted iAmagerbro Provsti

Formål:
s 3: At drive et fælles juniorkor (børn i 4.

-

5. klasse) for de deltagende sogne med fast 6vedag, øvetid og øvested.

Stk. 2: At afholde to årlige (forår og efterår) fælles korlørdage for spire- og børnekor i provstiets sogne.
Stk. 3: At lave fælles annoncering for børnekorarbejdet i provstiets sogne.

Samarbejdsperiode:
§ 4. Samarbejdet begynder L. janua r 2O!8 og slutter 31. december 2021..

Organisation:
§ 5: Til at styre samarbejdet nedsættes en følgegruppe og en styregruppe.
Stk. 2: Alle deltagende sogne er repræsenteret i følgegruppen, der mødes 1 x gang årligt. Provsten indkalder

til og

leder møderne.
Stk. 3: På mødet i følgegruppen i efteråret2017 vælges en styregruppe på 3 medlemmer valgt blandt sognenes
repræsentanter i følgegruppen. Styregruppen varetager driften og organiseringen af samarbejdet.

Provsten, der er født medlem af styregruppen, indkalder til og leder møder i styregruppen efter behov.
Provsten fu ngere r som styregru ppens forretn ingsfører.
Korlederen deltager efter behov i styregruppens møder.
Stk. 4: Alle væsentlige beslutninger, såsom ansættelse og afskedigelse af korleder og pianist foretages af
styregruppen på vegne af menighedsrådene og provstiudvalget. For ansættelse af korleder og pianist gælder, at
ansættelsesperiode maximalt kan følge samarbejdsperioden, jfr. § a.
Stk. 5: Provstiudvalget er arbejdsgiver for den/de ansatte. Styregruppen kan varetage ansættelsesretlige og
personalemæssige opgaver på vegne af menighedsrådene og provstiudvalget'
Stk. 6: Alle styregruppens beslutninger træffes i møder.

Økonomi:
§ 6: Samarbejdet finansieres via provstiudvalgskassen. På budgetsamrådet er det besluttet, at der for budgetårene

20L8 til og med budgetåret 202L afsættes kr. 250.000/år.
Stik. 2: Budget og regnskab for samarbejdet fremgår af provstiudvalgskassen.

til Amagerbro provstiudvalg. Hvert
juni
til Amagerbro Provstiudvalg.
efterfølgende år sender styregruppen et budget inden 1.

Stk. 3: Styregruppen sender inden 1. november 2017 budget for budgetåret 2018

med denne
på Amagerbro provstiudvargskasse og revideres sammen
Stk. 4.: Regnskabet afrægges som en note
krrr"r",. for samarbejdet efter samme regler som for
kasse. Amagerbro provstiudvalgs regnskabsfører "i
provsti udvalgskassen.

Stk.5.:LønudbetalinBerudførespåsammemådesomforprovstiudvalgskassen.
lndtræden og udtræden af samarbejdet:
opfordres til at være med i samarbejdet'
§ 7: Alle provstiets menighedsråd
optagelse'
fra 1. januar 2018 kan det efterfølgende søge om
Hvis et menighedsråd ik[e er med i samarbejdet
af en måned'
i samarbejdet med 6 måneders varser tir udgangen
stk. 2: Et menighedsråd kan opsige sin dertagerse
pårægges forprigterser der rækker ud over ansættersesperioden'
stk. 3: De dertagende menighedsråd kan ikke

Ophævelse af samarbeidet:

såfremt de deltagende menighedsråd og provstiudvalget
§ 8: Samarbejde kan ophæves,

for Amagerbro Provsti er

enige derom.

herfor,
der ved budgetsamråd ikke rængere er frertal
stk. 2: samarbejdet ophører tir enhver tid, såfremt
økonomilovens § 5, stk. 7, 2. Pkt'
opløsningen, tilbageføres
Stk. 3: Eventuelle ubrugte midler, der henstår ved

jf'

til provstiudvalgskassen'

Tilsyn:
i henhold til
fortolkningen af nærværende vedtægt eller om samarbejdet
§ 9: Enhver tvist om forståelsen eller
stifti biskop. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeren'
vedtægten kan indbringes for Københavns
Offentliggørelse:
Provstis hjemmeside'
§ 10:Vedtægten offentliggøres på Amagerbro

Vedtaget på Budgetsamråd den 12' september 2019:

Vor Frelsers Sogn: Lars Schou Pedersen

t
:Jens William Grav

l**/r*u, f*"t* " l"r.u{r*

^

fttrnOt erygåes Sogn: Christian Faber-Madsen

-Allehelgens Sogn: Dennis Wollesen_Clausen

Sundkirkens Sogn: Erling Støhrmann_Brun

-

