Vedtægt for samarbejdsaftale
mellem
Flade Sogns Menighedsråd og
Gærum Sogns Menighedsråd
Frederikshavn provsti, Aalborg Stift
om fælles
Organist og Kirkesanger.
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§1
Aftalens parter
Aftalen indgås mellem Flade Sogns Menighedsråd og Gærum Sogns Menighedsråd,
Frederikshavn provsti, Aalborg Stift.
Aftalen er indgået i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/6/2013 § 42 a.
Kontaktpersonerne for de 2 menighedsråd repræsenterer rådene og
udmønter det praktiske samarbejde. Kontakpersonernes stedfortrædere er, i både
Flade og Gærum menighedsråd, formanden.
§2
Løn & ansættelsesforhold
Organist og kirkesanger Iønnes fra Flade sogns kirkekasse.
Gærum sogns kirkekasse, betaler 50 % af de Iønmæssige og personalemæssige
forpligtelser for organist og kirkesanger, til Flade sogns kirkekasse.
Der afregnes på sidste hverdag, i hvert kvartal.
Organist og kirkesanger ansættes/afskediges af de to menighedsråd i fællesskab, således at
repræsentanter fra de to menighedsråd deltageri ansættelse/afskedigelse.
Arbejdsopgaverne fastsættes i en stillingsbeskrivelse, udarbejdet af Flade menighedsråd og
Gærum menighedsråd.
Organist og kirkesanger refererer i det daglige til kontaktpersonen i Gærum Menighedsråd.
§3
Tvister
Enhver tvist om nærværende vedtægts forståelse, fortolkning eller om forholdet de to
samarbejdende menighedsråd imellem afgøres af provstiudvalget.
§4
Opsigelse/ Udtræden af samarbejdet
Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel ved
udgangen af et regnskabsår. Dog kan et menighedsråd udtræde af samarbejdet med et
kortere varsel såfremt det andet menighedsråd er indforstået hermed.
Et udtrædende menighedsråd vedbliver af hæfte for sin forholdsmæssige andel af de
lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne
forpligtelse er afviklet.
Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen del af samarbejdets aktiver.

§5
Tilsyn
De deltagende menighedsråd føre tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne
vedtægt overholdes.
§6
Andre menighedsråds optagelse i samarbejdet
Andre menighedsråd kan optages i samarbejdet, under forudsætning af, at dette godkendes
af hvert af de allerede samarbejdende menighedsråd.
§7
ikrafttræden
Denne samarbejdsaftale træder i kraft, når den er godkendt af de to menighedsråd.
§8
Offentliggørelse
Denne vedtægt offentliggøres pâ Aalborg Stifts hjemmeside www.aalborgstift.dk.
vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.
Aftalen godkendt den é 2018
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Gærum Sogns Menighedsråd

