Vedtægt
Mellem Gamborg og Kauslunde menighedsråd om
samarbejdet om drift af Gamborg 0g Kauslunde kirkegårde
i henhold til menighedsrådslovens § 43
Deltagere i samarbejdet
§ l. Menighedsrådene for Gamborg og Kauslunde Sogne.
Formål
§ 2. Samarbejdet vedrører fælles drift af kirkegårdene ved Gamborg og Kauslunde Kirker.
Samarbejdets omfang
§ 3. Graveren i Kauslunde ansættes som graver for Gamborg og Kauslunde Kirker.
Stk. 2. Graveren i Kauslunde tilrettelægger det daglige arbejde for kirkegårdspersonalet på
Gamborg og Kauslunde kirkegårde og i kirkerne.
Dagligt tilsyn- kontaktpersonudvalget
§ 4. Der nedsættes en udvalg bestående af fonnændene og 1 menigt medlem for Gamborg og
Kauslunde menighedsråd. Bestyrelsen fungerer som arbejdsgiver for kirkegårdspersonalet.
Stk. 2. Gamborg og Kauslunde menighedsråd vælger en fælles kontaktperson til at være
kontaktperson for personalet på begge kirkegårde.
Stk. 3. Den valgte kontaktperson kan vælges blandt menighedsrådenes mellemmer dog ikke
formand, eller medarbejderrepræsentant. Den valgte kontaktperson udgør det ene menige medlem
efter § 4. stk. l.
Stk. 4. Kontaktpersonen er formand for bestyrelsen, og indkalder til møder, det andet menige
medlem skriver referat.
Stk. 5. Der afholdes møder efter behov, der holdes dog altid møde i januar-februar, til planlægning
af sæsonen, og ansættelse af sæsonmedarbejder.
Stk. 6. Udvalget er også ansættelsesudvalg når der skal ansættes nye medarbejdere, Graveren
deltager når dette er relevant, og udvalget kan udpege andre til ansættelsesudvalg hvis det ønskes.
Stk. 7. Graveren deltager i møderne som tilforordnet, uden stemmeret. Alle beslutninger træffes
som flertalsbeslutninger dvs. 3 skal stemme for.
§4.b Den valgte kontaktperson er også kontaktperson for det øvrige personale.
Stk. 2. Kontaktpersonens honorar fastsættes på det årlige fællesmøde for menighedsrådene.
Stk. 3. Ansættelses kompetence overføres også til kontaktpersonsudvalget.
Finansiering
§ 5. Lønudgifteme til kirkegårdspersonalet samt de løbende personaleudgifter afholdes af
Kauslunde kirkekasse.
Stk. 2. Gamborg kirkekasse refunderer Kauslunde kirkekasse, udgiften til driften af Gamborg
kirkegård efter regning.
Stk. 3. Begge Kirkegårde har selvstændige budgetter, hvorefter menighedsrådene kan regulere efter
ønsket serviceniveau og økonomi.

Stk. 4. Lønandelen udgør et gennemsnit af samtlige lønninger. En procentfordeling angiver den
omtrentlig fordelingen af timer, hvorefter graveren tilrettelægger arbejdet.
Tilsyn
§ 6. Tilsynet med samarbejdet føres af Middelfart Provstiudvalg.
Afgørelse 0m uenighed
§ 7. Enhver tvist om forståelsen eller fortolkning af denne vedtægt kan forelægges Fyens Stift til
afgørelse. Stiftets afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.
Ophævelse
§ 8. Samarbejdet kan ophæves med seks måneders varsel til en l. januar.
Fremlæggelse 0g ikrafttræden
§ 9. Træder i kraft efter vedtagelse på det fælles Menighedsrådsmøde maj 2018
Stk. 2. placeres på hjemmesiderne, og skal forefindes i Graverbygningeme. Denne vedtægt
gennemgås på det årlige fælles menighedsrådsmøde, for Gamborg og Kauslunde
Underskrifter:

Vedtaget den 15. maj 2018 i Kauslunde.

