
Vedtægt for samarbejdsaftale mellem Henne-Lønne, Nørre Nebel-Lydum, Kvong, Outrup og 

Lunde sognes menighedsråd om fælles ansættelse af organister og kirkesangere med geografisk 

fleksibilitet 

i medfør af § 42 a i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om 

menighedsråd. 

 

 

DELTAGERE OG FORMÅL  

 

§ 1. Samarbejdet omfatter fælles ansættelse af organister og kirkesangere med geografisk 

fleksibilitet for Henne, Lønne, Nørre Nebel, Lydum, Kvong, Outrup og Lunde sogne. 

 

Samarbejdets form 

Stk. 2. Organister og kirkesangere skal gøre tjeneste i alle 7 sogne. Dette fremgår af den enkeltes 

ansættelsesbevis. 

Stk. 3. Ansættelsesmyndighed er de enkelte menighedsråd. 

Stk. 4. De enkelte menighedsråd samt kontaktpersonerne fra de øvrige menighedsråd i samarbejdet 

er ansættelsesudvalg for organister og kirkesangere, som menighedsrådet er 

ansættelsesmyndighed for. Det enkelte menighedsråd udarbejder ansættelsesbevis og 

arbejdsbeskrivelse. 

Stk. 5. Menighedsrådenes kontaktpersoner har til opgave at koordinere organister og kirkesangeres 

tjeneste i sognene. Den kvartalsmæssige fordeling af tjenester udføres normalt af organister 

og kirkesangere selv. *) 

 

HJEMSTED 

 

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Varde Kommune.   

 

 

FINANSIERING 

§ 3. Medarbejderudgifter afholdes fra indgåelsen af nærværende samarbejdsaftale fortsat af de 

enkelte menighedsråd. Finansiering af fælles projekter, som inddrager organister og/eller 

kirkesangere, fordeles mellem sognene i forhold til medlemstal.  

 

 

TILSYN OG VILKÅR FOR OPHÆVELSE 

§ 4. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes af de deltagende menighedsråd med 

virkning fra den 1. juli 2016.  

 

En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen 

af et regnskabsår. Opsigelse kan dog ske med kortere varsel, såfremt de øvrige samarbejdspartnere 

samtykker deri. 

 

___________________ 

 

*) Forklarende note: Fordelingen skal tage hensyn til kirkesangere og organisters ansættelsesbreve, 

arbejdsbeskrivelser og tilknytning til de enkelte sogne. Det bør tilstræbes, at kirkesanger/organist og præst 

følges ad til efterfølgende gudstjenester. 



§ 5. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, eller om forholdet 

mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes, kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. 

 

VILKÅR FOR ANDRE MENIGHEDSRÅDS OPTAGELSE I SAMARBEJDET 

§6. Der kan til et hvert tidspunkt optages nye menighedsråd i samarbejdsaftalen forudsat 

godkendelse af de deltagende menighedsråd. 

 

IKRAFTTRÆDEN 

§ 7. Denne vedtægt træder i kraft så snart de overenskomstmæssige forhold er på plads, dog så vidt 

muligt senest den 1. juli 2016.  

 

§ 8. Nærværende vedtægt udleveres ved henvendelse til de enkelte menighedsråd, Varde provsti 

eller Ribe stift. Vedtægten er endvidere offentliggjort på www.ribestift.dk. 

 

 

 

Godkendelse: 

 

Dato: 

3. feb. 2016 

Formand for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd   Sign: Niels F Nielsen 

Niels Finsen Nielsen                                                           __________________________________ 

 

 

Dato  

 12. feb. 2016 

Formand for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd  Sign. Anette Hansen 

Anette Hansen                                                                    __________________________________ 

 

 

Dato:  

12. jan. 2016 

Formand for Kvong Sogns Menighedsråd  Sign: Inge Bech Thomsen 

Inge Bech Thomsen                                                           __________________________________ 

 

 

Dato:  

14. jan. 2016 

Formand for Outrup Sogns Menighedsråd  Sign: Birthe Jespersen 

Birthe Jespersen                                                                  __________________________________ 

 

 

Dato:  

31. jan. 2016 

Formand for Lunde Sogns Menighedsråd  Sign: Karin Hansen 

Karin Agnethe Lillebæk Hansen                                        __________________________________ 

 

 

 

 

Forklarende note til §1 stk. 5 er efterfølgende godkendt af alle formænd med efterretning til 

menighedsrådene. 



HENNE - LØNNE 

Fra: Niels Finsen Nielsen [mailto:nielsfinsennielsen@gmail.com]  

Sendt: 7. februar 2016 23:16 

Til: Thue Raakjær Jensen 

Emne: Samarbejdsaftale 

 

Hej Thue 

Jeg kan gå ind for forklarende note angående samarbejdsaftale paragraf 1 stk 5 

Vh Niels 

 

NR. NEBEL – LYDUM 

Fra: Anette Hansen1 [mailto:Anette.Hansen1@skolekom.dk]  

Sendt: 9. februar 2016 16:39 

Til: Thue Raakjær Jensen 

Emne: samarbejdsaftale 

 

Hej Thue. 

Nr.Nebel-Lydum Menighedsråd er tilfredse med den forklarende note. 

Så jeg vil gerne komme forbi og underskrive aftalen hos dig. 

Venlig hilsen 

Anette Hansen 

 

 

Fra: Kvong Sogns Menighedsråd (8878)  

Sendt: 10. februar 2016 15:43 

Til: Thue Raakjær Jensen 

Emne: SV: Samarbejdsaftale 

 

Kære Thue Raakjær; 
  
Kvong Menighedsråd havde møde i går. 
Vi kan godkende tilføjelsen i samarbejdsaftalen, men jeg kan ikke se det gør nogen forskel. 
Nu håber vi så det er i orden.  
  
Tak fordi du ville tage dig af det.   
  
Mange hilsner  
Inge Bech Thomsen 
Kvong Menighedsråd 
 

Fra: Lunde Sogns Menighedsråd (8876)  

Sendt: 11. februar 2016 09:34 

Til: Thue Raakjær Jensen 

Emne: SV: Samarbejdsaftale 

 

Lunde menighedsråd kan tilslutte sig tilføjelsen på samarbejdsaftalen for kirkemusikkerne. 

Karin Hansen 

formand 

 

Fra: Ovtrup Sogns Menighedsråd (8877)  

Sendt: 12. februar 2016 10:09 

Til: Thue Raakjær Jensen 

Emne: SV: Samarbejdsaftale 

 

Kære Thue Raakjær . 

Vi i Outrup tilslutter os den nye samarbejdsaftale. 

Venlig hilsen  

Outrup menighedsråd 

Birthe Jespersen 


