
Vedtægt for 
Samarbejdsaftale mellem Kvong, Nørre Nebel, Lydum, Lunde, Outrup, 
Henne og Lønne sogne om fælles aktiviteter med udgangspunkt i 
Samarbejds- og Aktivitetsudvalg for nævnte sogne. 

 
Lovgrundlag 
Samarbejdet etableres i henhold til LBK. nr. 771 af 24 06 2013 i Lov om menighedsråd § 42 a. 

Samarbejdets deltagere, form og indhold 

§1. I samarbejdet om aktiviteterne indgår menighedsrådene for Kvong, Nørre Nebel, Lydum, 
Lunde, Outrup, Henne og Lønne sogne. Der nedsættes et samarbejds- og aktivitetsudvalg, hvor 
alle menighedsråd er repræsenteret med mindst 1 valgt medlem – herudover deltager sognenes 
præster. Dette udvalg kan evt. nedsætte mindre arbejdende udvalg. 
 
§2. Samarbejdet går ud på, at iværksætte fælles aktiviteter for de nævnte sogne.  Aktiviteterne 
kan være: 

 Fælles kirkeblad 

 Fælles hjemmeside 

 Fælles babysalmesang 

 Fælles gudstjenester 

 Fælles arrangementer og foredrag 

 Andre fælles tiltag 
 
§3. En samarbejdspartner kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel. Dog kan 
en samarbejdspartner udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige 
samarbejdspartnere samtykker heri. 
Stk. 2. En udtrædende samarbejdspartner vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de 
økonomiske forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 
 
§4. Samarbejdet evalueres løbende af de deltagende menighedsråd. 

Finansiering og ansættelsesforhold 

§5. En af følgende 2 finansieringsmuligheder: 

 Fakturering til de enkelte sogne/menighedsråd direkte fra leverandør 

 Én kirkekasse betaler for et tiltag. Herfra faktureres til de enkelte kirkekasser i forhold til 
indbyggertal med følgende procentfordeling (Index JAN 2016): 

Kvong 8,3 

Nørre Nebel-Lydum 29,1 

Lunde 15,5 

Outrup 26,6 

Henne-Lønne 20,5 

 
 
§6. Der foretages ingen ansættelser i forlængelse af nærværende samarbejdsaftale. 



 

Tilsyn og uenighed 

§7. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med, at samarbejdet udføres efter de gældende 
vedtægter. 
 
§8. Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem menighedsrådenes 
formænd. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende deres forslag til løsning af uenigheden. 
Kan menighedsrådene ikke finde en løsning, anmodes provstiudvalget om at komme med en 
afgørelse om uenigheden. 

Optagelse i samarbejdet 

§9. Andre menighedsråd kan søge om optagelse i samarbejdet ved at kontakte de nuværende 
aftaleparter. Menighedsrådene, der deltager i nuværende samarbejdsaftale, afgør om andre 
menighedsråd kan optages i samarbejdet.  

Ikrafttræden 

§10. Denne samarbejdsaftale træder i kraft, når vedtægten er godkendt af de samarbejdende 
menighedsråd. 
 
§11. Interesserede parter kan gøre sig bekendt med vedtægten på Ribe Stifts hjemmeside 
www.ribestift.dk samt ved henvendelse til de deltagende menighedsråd og Varde Provsti. 
 
 
 
 
 
Godkendt af Kvong menighedsråd den  __0803 16__sign. Inge Bech Thomsensen_____________ 
                                              Formand for Kvong menighedsråd 
 
Godkendt af Nørre Nebel – Lydum menighedsråd den __1204 16 ____sign. Anette Hansen______ 

                 Formand for Nørre Nebel - Lydum menighedsråd 
 
Godkendt af Lunde menighedsråd den  1703 16     sign. Karin Hansen ______________ 

                                            Formand for Lunde menighedsråd 
 
Godkendt af Outrup menighedsråd den  ___1202 16         sign. Birthe Jespersen _______________ 

                                          Formand for Outrup menighedsråd 
 
Godkendt af Henne - Lønne menighedsråd den ___1603 16         sign. Niels F. Nielsen___________ 

                             Formand for Henne - Lønne menighedsråd 
 

 
Original underskrevet vedtægt forefindes i Henne Præstegårds arkiv 
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