Vedtægt for samarbejde
mellem

Skellerup-Ellinge og Munkebo menighedsråd
om

varetagelse af tjenesten som organist i ferier, friweekends og
under sygdom og kursus (geofleks)

Nærværende Vedtægt for samarbejdet er udfærdiget, jf. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr.
771 af 24. juni 2013, § 42 a.

§1
Aftalens parter
Skellerup-Ellinge menighedsråd og Munkebo menighedsråd i Kerteminde Provsti har besluttet
at indlede et samarbejde om at dække hinandens organisttjenester. Samarbejdet påbegyndes
primo marts 2018.
§2
Opgaver
Samarbejdet har til formål at give en fleksibel og hensigtsmæssig løsning af behovet for
betjening af organistfunktionen i Skellerup, Ellinge og Munkebo Kirke.

§3
Ledelse
Der er ingen ændringer i forhold til ledelsen af de to organister. Det er fortsat menighedsrådet
i Munkebo, der har ledelsesansvaret for Munkebos organist, ligesom det fortsat er
menighedsrådet i Skellerup-Ellinge, der har ledelsesansvaret for Skellerup-Ellinges organist.
§4
Finansiering
Menighedsrådet i Munkebo betaler fortsat løn til deres organist ligesom menighedsrådet i
Skellerup- Ellinge også fortsat betaler løn til deres organist.
§5
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Omfanget af samarbejdet
Organisterne skal afløse hinanden under ferie, friweekends og anden fravær - herunder
sygdom og kursus. Afløsningen planlægges af kontaktpersonerne i samarbejde med
organisterne med mindst 1 måneds varsel.
Balance mellem de to organisters arbejdstimer i forhold til sygdom og kursus evalueres mindst
en gang årligt.
§6
Vilkår for optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet
Hvis andre menighedsråd ønsker optagelse i samarbejdet, vil de nuværende menighedsråd
foretage en konkret vurdering af, om en udvidelse af samarbejdet er hensigtsmæssigt og
forenelig med det overordnede formål med samarbejdet.
§7
Uenighed
Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af nærværende vedtægt for samarbejde
søges afklaret parterne i mellem på et fælles møde mellem menighedsrådsformænd og
kontaktpersoner.
Stk. 2 Hvis der ikke opnås enighed, jf. stk. 1, kan enhver tvist forelægges Stiftsøvrigheden til
afgørelse.
§8
Ændring, udtræden og ophør

Ændringer eller ophør i aftalen kan ske med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden, hvis et af
menighedsrådene ønsker det.
§9
Offentliggørelse
Vedtægten offentliggøres på Stiftes hjemmeside.
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