
	  
VEDTÆGT	  
for	  samarbejde	  mellem	  menighedsrådene	  i	  Faaborg,	  Midtfyn	  og	  Svendborg	  Provsti	  i	  henhold	  til	  
menighedsrådslovens	  §	  43	  a	  om	  skole-‐kirke	  samarbejde.	  	  
	  
Deltager	  i	  samarbejdet	  	  
	  
§	  1.	  Menighedsrådene	  i	  Faaborg,	  Midtfyn	  og	  Svendborg	  provstier.	  	  
	  
Formål	  	  
	  
§	  2.	  Samarbejdet	  vedrører:	  	  
	  
Opbygning	  og	  drift	  af	  et	  skole-‐kirke	  samarbejde	  og	  ansættelse	  af	  medarbejder.	  	  
	  
Ledelse	  
	  
§	  3.	  Samarbejdet	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  6	  medlemmer,	  en	  fra	  Faaborg	  provsti,	  en	  fra	  Midtfyn	  provsti	  	  
to	  fra	  Svendborg	  provsti,	  den	  tilsynsførende	  præst	  og	  en	  af	  samarbejdets	  provster	  valgt	  af	  provsterne.	  
Stk.	  2	  Bestyrelsen	  kan	  udvides	  såfremt	  yderligere	  provstier	  tiltræder	  aftalen.	  
Stk.	  3	  Valgperioden	  er	  sammenfaldende	  med	  valget	  til	  provstiudvalget.	  	  	  	  	  
	  
Finansiering	  	  
	  
§	  4.	  Udgifter	  betales	  af	  den	  enkelte	  PUK-‐kassen,	  jf.	  økonomilovens	  §	  17	  g,	  stk.	  4.	  	  
Stk	  2.	  Udgiften	  fordeles	  med	  50	  %	  til	  Svendborg	  provsti,	  25	  %	  til	  Faaborg	  provst	  og	  25	  %	  til	  Midtfyn	  
provsti.	  
Stk.	  3.	  Skulle	  andre	  provstier	  ønske	  at	  indgå	  i	  samarbejdet	  er	  det	  muligt.	  Der	  indgås	  aftale	  om	  
udgiftsfordeling	  i	  forbindelse	  med	  tiltræden	  af	  aftalen.	  
	  
Tilsyn	  	  
	  
§	  5.	  Det	  daglige	  tilsyn	  føres	  af	  sognepræsten	  i	  Vester	  Hæsinge	  Sandholts-‐Lyndelse.	  	  
	  
Afgørelse	  om	  uenighed	  	  
	  
§	  7.	  Enhver	  tvist	  om	  forståelse	  eller	  fortolkning	  af	  denne	  vedtægt	  kan	  forelægges	  stiftsøvrigheden	  til	  
afgørelse.	  Stiftsøvrighedens	  afgørelse	  kan	  indbringes	  for	  kirkeministeriet.	  	  
	  
Ophævelse	  	  
	  
§	  8.	  Deltagerne	  i	  samarbejdet	  kan	  udtræde	  med	  12	  måneders	  varsel.	  
Stk.	  2.	  Samarbejdet	  kan	  i	  henhold	  til	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  folkekirkens	  økonomi,	  §	  5.	  stk.	  7,	  
ophæves,	  hvis	  der	  på	  et	  efterfølgende	  budgetsamråd	  ikke	  er	  et	  kvalificeret	  flertal	  som	  nævnt	  i	  §	  5.	  stk.	  
7,	  1.	  pkt.	  for	  at	  fortsætte	  samarbejdet.	  	  
	  
Fremlæggelse	  og	  ikrafttræden	  	  



§	  9.	  Vedtægten	  er	  fremlagt	  på	  Faaborg,	  Midtfyn	  og	  Svendborg	  Provstikontor,	  hvorfra	  den	  kan	  
rekvireres.	  	  
§	  10.	  Denne	  vedtægt	  træder	  i	  kraft	  den	  01.12.	  2014.	  	  


