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Som en del af offentliggørelsen af PUs mødereferater udsendes hele det offentlige referat efter hvert møde til alle provstiets MR.
De MR der har haft punkter til behandling, får også et delreferat tilsendt med PUs beslutning angående punktet.
Der anvendes de af KM godkendte forkortelser. Bl.a. KM/Kirkeministeriet, PU/provstiudvalget, MR/menighedsråd,
LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske
forkortelser iht. Dansk Retskrivning.
Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

Mødepunkt Referat

1 - Fra Vejby- og Tibirke MR - Ansøger dispensation
ifm. samarbejdsvedtægt

Brev af 25-03-2022. Vejby- samt Tibirke
menighedsråd ansøger, ad tjenestevejen,
dispensation i forbindelse med udarbejdet vedtægt
for samarbejde mellem Vejby og Tibirke sogne for så
vidt angår fælles ansatte; organist, kirkesangere og
kordegn.
 
Samarbejdet udmøntes således, at der nedsættes et
fællesudvalg bestående af de til enhver tid siddende
formænd og kontaktpersoner fra begge
menighedsråd. Samarbejdsudvalget har den fulde
ledelses-kompetence.
Endvidere vælges der, af fællesudvalget, en
kontaktperson til at varetage fællesudvalgets daglige
opgaver overfor de omfattede personalekategorier.
Ovennævnte betyder, at menighedsrådene ikke har
en valgt kontaktperson til at varetage opgaven
overfor de omfattede personalekategorier, og at der
derved skal søges dispensation til at indgå
samarbejdsaftalen og derved afgive kompetence i
forhold til menighedsrådslovens indhold.
For personalekategorier, der ikke er omfattet af
samarbejdsaftalen, vil hver enkelt menighedsråd
vælge en kontaktperson jf. menighedsrådsloven.

Sager:
Ansøgning - Vejby og Tibirke MR - Dispensation ifm.
samarbejde om visse kirkefunktionærer FRV (2022 -
11347)

Fremsendes ad tjenestevejen til Kirkeministeriet.
 
Provstiudvalget anbefaler en forsøgsperiode på 2 år
fra 1. april 2022, samt at ordningen evalueres inden
udløbet af marts 2024. Hvis ordningen ønskes
forlænget fremsendes ny ansøgning.



Bilag:
VS Dispansationsansøgning vedr. samarbejde
mellem Vejby og Tibirke MR Fælles personale,
Dispensationsansøgning_samarbejde_Vejby-Tibirke
Sogen_marts22_underskrevet, Vedtægt for
samarbejde_fællespersonale_Vejby_Tibirke_feb22_
UNDERSKREVET
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