Vedtægt
for samarbejde om fælles kirkelivspulje 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
Kirkelivspuljen er oprettet med henblik på at fremme nye tiltag, der styrker kirkelivet i provstiet.
Det kan både være tiltag i de enkelte sogne og på tværs af sognene.
Tiltag, der afprøver nye muligheder, og tiltag, der rækker fremad og har en udstrækning i tid, vil
blive foretrukket.
Der kan dog også søges til enkeltarrangementer med en klar kirkelig profil og veldefineret formål,
for så vidt det ikke er arrangementer, der i forvejen dækkes af kirkekassens budget.
Kirkelivspuljen kan søges af såvel samlede menighedsråd som provstiets præster. Provstiudvalget
kan desuden iværksætte tiltag til kirkeliv, der finansieres af kirkelivspuljen. Kirkelivspuljen betaler

for projektet ”Lokal Kirkeudvikling” i samarbejde med Kirkefondet. Desuden betales for stiftets
”gudstjenestekonsulenter” i det omfang, sognene ønsker at gøre brug af dem til et arrangement eller
to.
Puljen kan søges hele året.
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. I budget 2014 er der afsat 750.000 kr til
kirkelivspuljen i provstiudvalgskassen. 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 27.8.2014
På provstiudvalgets vegne:
Provst Hanne-Birgitte Kristiansen

