
 

Vedtægt for samarbejde om donation til etablering af og udsmykning af 

Kirkerum på Nyt Odense Universitetshospital (OUH) 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 alene provstier beliggende i Region Syddanmark, det gælder alle provstier i 

Fyens Stift, alle provstier i Ribe stift og alle provstier i Haderslev stift. Hjallese provsti varetager 

finansiering af etablering af selve Kirkerummet på det nye Odense (OUH) med en samlet sum på op 

til kr. 6.8 mio.  

 

§ 2 Hjemsted  

Samarbejdet har hjemsted i Hjallese provsti, Odense kommune.  

 

§ 3 Samarbejdsperiode  

Samarbejdet begynder, når Hjallese provstiudvalg efter anmodning fra sygehusforvaltningen i Region 

Syddanmark honorerer donationen for Kirkerummet på det nye Odense Universitetshospital (OUH).  

 

§ 4 Finansiering og regnskab  

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

Stk 2. Provstiudvalgskassen i Hjallese provsti modtager bidrag i overensstemmelse med den i stk 3 

nævnte fordeling. 

Stk 3. Stk 3. Udgiftsfordelingen beregnes som et gennemsnit af antal indlæggelser i 2015 og i 2018 

(den samlede donation divideret med en procentdel af de samlede indlæggelsestal pr. provsti)  og er 

som følger: 

  
 

 

Kommune Kr. 

Odense 2.724.203 

Nordfyns 438.920 

Assens 438.032 

Faaborg-Midtfyn 396.690 

Kerteminde 270.800 

Svendborg 348.005 

Middelfart 209.553 

Nyborg 247.520 

Esbjerg 232.642 

Kolding 191.673 

Sønderborg 195.220 

Vejle 198.162 

Aabenraa 147.134 

Haderslev 137.853 

Tønder 113.004 

Fredericia 123.504 



Varde 105.502 

Langeland 91.348 

Vejen 90.916 

Billund 50.076 

Fanø 7.130 

Ærø 42.116 

 0 

 6.800.000 

 

 

Stk 3. Regnskab for Kirkerummet bogføres som biregnskab i provstiudvalgskassen for Hjallese 

provsti. 

 

§ 5 Fælles Kirkerumsudvalg  

 

Samarbejdet ledes af et Kirkerumsudvalg bestående af provsten for Hjallese provsti, sygehusprovsten 

for region Syddanmark, to læge repræsentanter for stiftsrådet i Fyens Stift, to læge repræsentanter fra 

Ribe stift valgt blandt provstiudvalgenes læge medlemmer og to læge repræsentanter fra Haderslev 

stift valgt blandt provstiudvalgenes læge medlemmer.  

Stk. 2: Stiftskontorchefen i Fyens Stift eller dennes stedfortræder er sekretær for udvalget.  

 

§ 6 Møder  

Kirkerumsudvalget afholder møder efter behov. 

Stk. 2: Kirkerumsudvalgets beslutninger føres til protokol og godkendes efterfølgende.  

Stk 3. Kirkerumsudvalget kan tiltrædes af repræsentanter for OUH.  

 

§ 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 Fyens 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 Fyens Stifts hjemmeside.  



Vedtægten kan også rekvireres hos Fyens Stift. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


