
Vedtægt  

for samarbejde om fælles anlægspulje i 

Hedensted provsti 

 

§ 1 

Aftalens parter og aftalens grundlag 

Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Hedensted provsti og er besluttet på provstiets 
budgetsamråd den 27.8.2013. 

Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 584 af 31.5.2010, lov om 
menighedsråd, §§ 43 a og 42 a. 

§ 2 

Hjemsted 

Samarbejdet har hjemsted i Hedensted kommune. 

§ 3 

Opgaver omfattet af samarbejdet, ikrafttræden og varighed 

 
Anlægspuljen er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.  
Puljen har til formål at mindske behovet for lån i stiftsmidlerne, fremme fleksibiliteten og sikre den 
korteste ventetid for finansiering af sogneprojekter, der hører under anlægsmidlerne. 
Baggrunden for puljen er erfaringen af, at et påbegyndt projekt kan blive forsinket i 
projekteringsfasen og et andet hurtigere klar end forventet, og presserende behov kan opstå 
uventet. Ved hjælp af puljen kan midlerne udbetales der, hvor der løbende er størst behov for 
dem. Ved at have anlægsmidlerne i den oprettede pulje undgås en langsom opsparing i 
kirkekasserne, hvor midlerne ligger døde i en årrække, og forsinker andre projekter eller 
nødvendiggør låneoptag. 
Der kan gives midler til alle menighedsråd i provstiet, der har igangværende projekter godkendt af 
provstiudvalget og evt. stift mv. 
Puljemidlerne uddeles året igennem.  

Stk. 2. Samarbejdet træder i kraft pr. 1.1.2014. 

Stk. 3. Samarbejdet ophører hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal 
for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7, 2. pkt. 



§ 4 

Finansiering og bestyrelse af samarbejdet 

Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Der er afsat 3.500.000 kr. i budget 2014. Der kan 
på følgende budgetsamråd årligt afsættes midler til puljen. Budgetsamrådet har godkendt at 
provstiudvalget kan omprioritere mellem provstiets puljer. 

Stk. 2. Provstiudvalget bestyrer samarbejdet. 

§ 5 

Tilsyn og opløsning 

Beslutning om ophævelse af samarbejdet træffes på budgetsamrådsmøde. Samarbejdet ophæves 
hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, 
jf. økonomilovens § 5, stk. 7, 2. pkt. Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte puljemidler 
i provstiudvalgskassen. 

Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet 
mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. 
Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 

§ 6 

Offentliggørelse 

De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til provstiet. 
Denne vedtægt offentliggøres på stiftets og Hedensted provstis hjemmeside 

Besluttet på budgetsamråd i Hedensted provsti den 27.8.2013 

På budgetsamrådets vegne:  

  Menighedsrådsformand Kjell Palmelund Laursen 

Godkendt af provstiudvalget i Hedensted provsti den 27.8.2013 

På provstiudvalgets vegne: 

Provst Hanne-Birgitte Kristiansen 


