1. februar 2015

Vedtægt for samarbejde om
et fælles kirkekontor

i henhold til menighedsrådslovens kapitel 8 § 42a,
jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013.

§1
Aftalens parter
I denne aftale indgår følgende menighedsråd:
Hørsholm, Kokkedal og Rungsted menighedsråd.
Tidspunktet for samarbejdets start er den 1. februar 2015

§2
Formålet med samarbejdet
Formålet er at etablere et administrativt kontorfællesskab mellem de samarbejdende
sognes kordegne, hvorved der opnås en bedre udnyttelse af resurserne. Det fælles
kirkekontor placeres i Hørsholm sognegård.
Nærmere angivelser af opgaver for kordegnene er angivet i særskilt aftale mellem
menighedsrådene.
§3
Ledelse
De samarbejdende menighedsråd repræsenteres af et repræsentantskab, som består af formand
og kontaktperson fra hvert af de 3 menighedsråd.
Repræsentantskabet har følgende kompetencer i forhold til det fælles kirkekontor:
 Fastlæggelse af opgaverne, herunder ændringer af disse i forhold til særskilt aftale
mellem menighedsrådene, jf. § 2
 Ansættelser og afskedigelser af de fælles kordegne
 Løn- og arbejdsvilkår for de fælles kordegne
Repræsentantskabet mødes hvert år i marts. Der udarbejdes et beslutningsreferat.
§4
Tilsyn og kontorets daglige drift
Kordegnene ved det fælles kirkekontor er ansat ved Hørsholm sogn, og den daglige ledelse af
personalet på kirkekontoret udføres på repræsentantskabets vegne af kontaktpersonen ved
Hørsholm menighedsråd.
De kirkebogsførende præster kan til enhver tid kontakte kordegnene med henblik på udførelsen af
præsternes kontrolopgaver med kirkebøgerne.
Såfremt de kirkebogsførende præster konstaterer problemer, der kræver en særlig bevågenhed,
underrettes kontaktpersonen.

Medarbejderudviklingssamtaler ("MUS") afholdes af kontaktpersonen ved Hørsholm menighedsråd
hvert år inden udgangen af februar måned.
I regnskabsforhold refererer kordegnene til det enkelte menighedsråds kasserer eller formand
efter nærmere aftale herom.
§5
Finansiering
Finansieringen af samarbejdet foregår således:
Lønforhold:
 Den fælles kordegnetjeneste udføres af to kordegne, idet kordegnen ved Rungsted sogn
overflyttes til det fælles kirkekontor i Hørsholm sognegård og ansættes ved Hørsholm
sogn, når samarbejdet begynder.


Den samlede lønudgift for de to kordegne deles efter følgende fordelingsnøgle:
Hørsholm:
Kokkedal:
Rungsted:

50 %
25 %
25 %

idet Kokkedal og Rungsted kirkekasser årligt indbetaler deres andel i tolvtedele af den samlede
lønudgift til Hørsholm kirkekasse.
Etablering og drift af det fælles kirkekontor:
 Kontorindretningen (fysiske rammer og den inventarmæssige indretning) betales af de
deltagende sogne.
 De deltagende sogne deler driftsudgifterne mellem sig. I disse udgifter rummes: el, varme,
vand, kontorhold, telefon, kopiering, afgifter, it, rengøring, og hvad der i øvrigt ligger
inden for sædvanlig kontordrift.
 Driftsudgifterne til det fælles kirkekontor afholdes af Hørsholm menighedsråd, hvortil
Kokkedal og Rungsted menighedsråd betaler deres andel af udgifterne. Dette beløb er pt.
sat til ca. 6.000 kr. pr. menighedsråd.
 En opgørelse af menighedsrådenes forventede drifts- og lønudgifter til det fælles
kirkekontor udfærdiges årligt af kontaktpersonen i Hørsholm til brug for menighedsrådenes
budgetlægning og kan efterfølgende reguleres efter faktuelt forbrug, hvis der sker
væsentlige udsving.

§6
Uenighed
Samarbejdet angår det fælles kirkekontor og det besluttes, at eventuelle uoverensstemmelser
opstået mellem menighedsråd først søges løst i repræsentantskabet og efterfølgende mellem
menighedsrådene.
Uenigheder kan indbringes for stiftet.

§7
Ændring, udtræden og ophør
Vedtægtsændringer kan ske efter indstilling fra et menighedsråd til repræsentantskabet, og skal
efterfølgende godkendes af de øvrige to menighedsråd.
Andre menighedsråd i provstiet kan efter ansøgning optages i samarbejdet på lige vilkår med de
eksisterende aftaleparter, såfremt det besluttes af disse.
Udtrædelse af samarbejdet kan kun finde sted med virkning fra den 31. december, og skal varsles
med 12 måneder.

§8
Offentliggørelse
Nærværende vedtægt kan ses på:
Helsingør stifts hjemmeside
Hørsholm kirkes hjemmeside
Kokkedal kirkes hjemmeside
Rungsted kirkes hjemmeside

www.helsingoerstift.dk
www.horsholmkirke.dk
www.kokkedalkirke.dk
www.rungstedkirke.dk

eller ved henvendelse på kirkekontoret Barakstien 2, 2970 Hørsholm

Dato: 1. februar 2015

Verner Søgaard
Formand Hørsholm

Kirsten Thrane
Formand Kokkedal

Christian J. Andersen
Formand Rungsted

