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 Vedtægt for samarbejde om fælles regnskabsfunktion for 

menighedsrådene i Svendborg Provsti i medfør af §42a i lov om 

menighedsråd, jf. LBK nr. 146 af 24/02-2012. 

 

Deltagere og formål: 
§1. Samarbejdet omfatter etablering af en fælles regnskabsfunktion for de råd i Svendborg Provsti, 

der måtte ønske det. Ved samarbejdets etablering deltager følgende råd i ordningen: 

Øster Skerninge Menighedsråd 

Egense Menighedsråd 

Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Menighedsråd 

Stk. 2 Den fælles regnskabsfunktion har til formål 

• at optimere og kvalitetssikre de administrative/økonomiske opgaver 

• at fremme ensartethed i udformningen af budgetter og regnskaber og udvikle 

effektiv økonomistyring 

• at lette de enkelte råds administrative/økonomiske opgaver.  

De konkrete opgaver vil være at anvise løn til de deltagende råds ansatte, betale regninger, 

udarbejde kvartalsrapporter, lave bogføring og momsregnskab vedrørende de deltagende råds 

regnskaber og budgetter, samt sørge for den elektroniske indberetning til provstiet. Afholdelse af 

møder med de valgte kasserere er ligeledes en opgave, samt stå til rådighed for de deltagende råd 

i økonomiske spørgsmål. I øvrigt henvises til regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser.  

Stk. 3 Budgetarbejdet udføres i samarbejde med menighedsrådene. Det er rådenes 

attestationsberettigede, der løbende attesterer regninger inden betaling foretages af 

regnskabsfunktionen.  

Hjemsted: 

§2. Samarbejdet har hjemsted under V. Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Menighedsråd, Svendborg 

Kommune. Samarbejdet har tjenestested på Egensevej 15, 5700 Svendborg.  

Samarbejdsperiode: 

§3. Samarbejdsperioden er ubegrænset.  

Samarbejdets organisering: 

§4. Samarbejdet ledes af de deltagende menighedsråd via en nedsat bestyrelse på 5 medlemmer. 

Valg til bestyrelsen sker samtidigt med valg til menighedsråd, næste gang 2024. Valgbare er 

menighedsrådsmedlemmer fra de råd, der deltager i samarbejdet. Kandidater til bestyrelsen 

indstilles senest 4 uger før valget. Datoen fastsættes af den afgående bestyrelse, og hvert råd har 

to stemmer. Valget skal afholdes før kirkeårets start. Indtil ordinært valg kan afholdes indsættes 
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 en konstitueret bestyrelse. Bestyrelsen skal afholde mindst et årligt møde, hvor alle deltagende 

råd skal inviteres. På mødet skal nye tiltag drøftes og bestyrelsen skal aflægge rapport om 

kontorets arbejde og tiden siden sidste møde.  

Bestyrelsen: 

§5. Efter valg til bestyrelsen konstituerer de valgte medlemmer sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. Ny konstituering sker hvert år i december. Formand og næstformand vælges 

ved skriftlig og hemmelig afstemning. Referat sendes til de deltagende råd straks efter afholdelse 

af møder.    

Ansættelsesmyndighed: 

§6. Regnskabsmedarbejdere ansættes af bestyrelsen for samarbejdet. I det daglige arbejde 

refereres til formanden, der af menighedsrådene er valgt som kontaktperson for denne bestyrelse.  

Finansiering: 

§7. Samarbejdet finansieres af de deltagende menighedsråd, og samarbejdets regnskab føres som 

et bi-regnskab til regnskab for V. Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Menighedsråd.  

Tilsyn og vilkår for optagelse i og ophævelse af samarbejdet og tvister: 

§8. Menighedsråd, som ønsker optagelse i samarbejdet på et senere tidspunkt en 

etableringstidspunktet for ordningen, kan tilslutte sig samarbejdet med 1 måneds varsel eller efter 

aftale med bestyrelsen. Anmodning om optagelse sendes skriftligt til formanden for bestyrelsen.  

Stk. 2 Beslutning om ophævelse af samarbejdet træffes i enighed af de deltagende menighedsråd. 

Der kan ikke træffes beslutning om ophævelse med mindre end 12 måneders varsel til udgangen 

af et kalenderår.  

Stk. 3 Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et 

kalenderår. Udtræden kan ske med et kortere varsel, hvis de øvrige råd er indforstået hermed. 

Anmodning om udtrædelse skal ske skriftligt til formanden for bestyrelsen.    

Stk. 4 Et udtrædende menighedsråd fortsætter med at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de 

lønmæssige og personalemæssige forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne 

forpligtelse er afviklet.  

Stk. 5 Et udtrædende menighedsråd har ikke krav på nogen del af samarbejdets aktiver. 

Stk. 6 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet 

mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. 

Ikrafttræden: 

§9 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse på møde 12. december 2022. Aftalen 

offentliggøres på Fyns Stifts hjemmeside. 
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 §10 De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til de 

enkelte menighedsråd, provsti eller stift.  

 

§11 Forslag til ændring af denne vedtægt skal forelægges på et møde for alle de deltagende råd. 

Efterfølgende skal 2/3 af de deltagende råd stemme for en ændring, før den kan træde i kraft. 

Ovennævnte vedtægt er vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. december 2022. 

 

Egense Menighedsråd: 

Formand Torben Poulsen 

 

Vester Skerninge, Ulbølle, Hundstrup Menighedsråd: 

Formand Laila Søberg Rasmussen 

 

Øster Skerninge Menighedsråd:  

Formand Carsten Plagborg 

 

 


