
Vedtægt om samarbejde vedr. graverstillingen i BøstrupIndgået mellem TuIIebøIIe-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i henhold til lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd, § 42a.Samarbejdets form§ 11. TulIebølle-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti indgårsamarbejde om besættelse af graverstillingen ved Bøstrup kirke, således at graveren i Snøde også er graverved Bøstrup kirke.2. Samarbejdet er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd, § 42a.Samarbejdets formål§ 21. samarbejdets formål er at fordele graverressourcerne i Nordlangeland pastorat på den mesthensigtsmæssige måde, ved at lade graveren i Snøde også være graver i Bøstrup.Samarbejdsperiode§ 3Samarbejdsperioden er tidsubegrænset og træder i kraft den 1. maj 2018.samarbejdets organisering§ 41. l første omgang overtager den allerede ansatte graver i Snøde funktionen som graver i Bøstrup. Ved nybesættelse af stillingen vurderes den samlede bemanding i Nordlangeland pastorat og menighedsrådenetræffer en fælles beslutning om fremtidig besættelse af stillingen.2. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd forbliver ansættelsesmyndighed og har dermed Iedelsesretten oginstruktionsbeføjelsen over graveren, ligesom de er ansvarlige for afholdelse af MUS, APV pâ beggearbejdssteder, ferie og fridagsplanlægning og evt. sygefraværsperioder.3. Menighedsrådenes kontaktpersoner samarbejder om opgaven.4. Eventuel lønforhøjelse besluttes på tværs af menighedsrådene ved flertalsbeslutning.5. Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd er ansvarlig for, at der er ansat den nødvendige medhjælp.P.t. 1200 timer årligt.6. I det omfang graveren i Snøde bruger arbejdstimer ved Bøstrup kirke og kirkegård, kan han brugegravermedhjælperen i Bøstrup til opgaver ved Snøde kirke og kirkegård.Finansiering§ 5TuIlebølle-Tranekær-Bøstrup refunderer Hou-Stoense-Snøde menighedsråd de ved samarbejdet påførtemerudgifter i form af øget løn til graveren i Snøde som følge af det større ansvar.Tilsyn§ 6De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægtoverholdes.



Optagelse i samarbejdet§ 7Der kan på ethvert tidspunkt optages nye menighedsråd i samarbejdsaftalen forudsat godkendelse afaftalens nuværende menighedsråd. Tillæg til aftalen skal i givet fald udarbejdes.Ophævelse§ 81. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 9 måneders varsel til udgangen af etregnskabsår. Dog kan et menighedsråd udtræde med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsrådsamtykker heri.2. Et menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de Iønmæssige ogpersonalemæssige forpligtelser til udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.Uenighed§ 9Uenighed om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om det indbyrdes forholdmellem deltagerne i samarbejdet skal primært afklares mellem kontaktpersonen og formændene for deberørte menighedsråd. Efterfølgende forelægges løsningsforslag til godkendelse for menighedsrådene.opnås der ikke enighed herved, kan sagen indbringes for Stiftsøvrigheden hvis afgørelse kan påklages tilKirkeministeren.ikrafttræden og offentliggørelse§ 101. Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. maj 20182. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten hos menighedsrådene samt på FyensStifts hjemmeside. Vedtægten kan rekvireres fra menighedsrådene.Vedtaget af TuIlebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråddenfr; A8KVedtaget af Houlstoerlse-Snøde menighedsrådden 2 2/31/WW.0/


