To sogne - Et råd
Menighedsrådene i Asperup og Roerslev sogne har udtrykt ønske om et

Vi forslår derfor,

øget samarbejde.
at der oprettes et pastoratsråd

i stedet for to
menighedsråd.
Forslag til vedtægter for et eventuelt pastoratsråd kan læses i denne folder.
Naturligvis skal forslaget om et pastoratsråd til afstemning i de to berørte
sogne.

Afstemningen finder sted torsdas den 7. Februar 200g.

Asperup sogn stemmer i sognehuset.
Roerslev stemmer i forsamlingshuset.
Begge steder indledes afstemningen med et kort orienterende møde

kl.

19.00.

Herefter kan der afgives stemme frem

til kl. 20.30.

På menighedsrådenes vegne

Marion Strandsaard

Forslag til vedtægt
Vedtægt
for fælles menighedsråd (pastoratsråd) mellem
Asperup og Roerslev sogne

i medfør afkapitel 8 i lov om menighedsråd,jf. lovbekendtgørelse nr.

164

af

16. marts 2004

DELTAGERE OG FORMAL

$ l. Menighedsrådene for Asperup og Roerslev sogne i Middelfart provsti i Fyns stift har på
baggrund af flertal herfor ved afholdte menighedsmøder i Asperup sogn den 7. februar 2008 og
Roerslev sogn den 7. februar 2008 truffet beslutning om, at der oprettes et fælles menighedsråd
(pastoratsråd) efter reglerne i denne vedtægt.
HJEMSTED
$ 2. Samarbejdet har hjemsted i Middelfart kommune.

SAMARBEJDSPERIODE
g 3. Samarbejdet gælder fra L søndag i advent 2008 og indtil det med Kirkeministeriets tilladelse
måtte blive besluttet, at sognene igen skal have særskilte menighedsråd.

SAMARBEJDETS SAMMENSÆTNING

$ 4.

Pastoratsrådet består

i

første periode

af i alt 9 valgte

medlemmer, fordelt med

5

repræsentanter fra Asperup sogn,4 repræsentanter fra Roerslev sogn samt sognepræsten.
Desuden vælges der suppleanter fra hvert sogn, i henhold til reglerne.

Udtræden

af

pastoratsrådet

menighedsrådslovens $ I 6.

kan kun ske

i

overensstemmelse med bestemmelseme i

Udtræder et medlem af pastoratsrådet, indtræder
udtrædende, i den orden de er valgt.

en suppleant fra samme sogn som

den

$ 5. På første møde efter et menighedsrådsvalg konstihrerer pastoratsrådet sig med formand,
næstformand, sekretær, kasserer og kontaktperson. Der vælges to underskriftbereftigede. Der kan
vælges en regnskabsfører udenfor rådet.
Der udpeges en kirkeværge fra hvert sogrl. Der udpeges en bygningssagkyndig.
Der nedsættes et kirkegårdsudvalg, bestående af fire medlemmer med mindst et medlem fra
hvert sogn.
Der nedsættes et præstegårdsudvalg, bestående af fire medlemmer med mindst et medlem fra
hvert sogn.
Der medsættes et skoludvalg bestående af et medlem fra hvert sogn.
Der nedsættes et valgudvalg bestående af mindst et medlem fta hvert sogn.

Forslag til vedtægt
Pastoratsrådet kan nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver.
Disse udvalgs arbejdsopgaver og kompetence fastsættes af pastoratsrådet.
Medlemmerne af disse udvalg kan bestå af personer i og udenfor pastoratsrådet. Dog skal mindst
et medlem være medlem afpastoratsrådet. Præsten har ret til at deltage i alle udvalg.

TILSYN OG OPLØSNING

$ 6. Beslutning om

ophævelse

af

pastoratsrådet

træffts af de menighedsråd, der deltager i

samarbejdet. Vilkårene for ophævelse skal godkendes
og 6 i lov om menighedsråd.

afKirkeministeriet,jf. herved $ 43, stk.5

$ 7. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfuldning af denne vedtægt eller om forholdet
mellem deltagerne denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøwigheden til afgørelse.

i

Stiftsøwighedens afgørelse kan indbringes for kirkeministeriet.

$ 8. Kirkeministeriets godkendelse kræves

til vedtægtsændringer samt opløsning af samarbejdet.

IKRAFTTRÆDEN
$ 9. Denne vedtægt træder i kraft dagen efter Kirkeministeriets godkendelse.

$ 10. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med denne vedtægt ved henvendelse til
pastoratsrådet, provsti eller stift. Vedtægten er endvidere tilgængelig på sognenes hjemmesider.

Dato

formand

Dato

formand

