Løbenr. 18863/18

VEDTÆGT
for samarbejde mellem provstiudvalgene i Viborg Stift
om
ydelse af økonomisk støtte til delvis finansiering af Himmelske Dage på Heden 2019 i Herning i
henhold til § 43 b, stk. 2 i menighedsrådsloven jfr. Lbk nr. 771 af 24/6/2013, jfr. § 17g i
økonomiloven, jfr. Lbk nr. 331 af 29/3/2014.
Deltagere og hjemsted
§1

Samarbejdet omfatter de 11 provstiudvalg i Viborg Stift – Vesthimmerlands Provsti,
Ikast-Brande Provsti, Viborg Domprovsti, Viborg Østre Provsti, Herning Nordre
Provsti, Herning Søndre Provsti, Skive Provsti, Salling Provsti, Struer Provsti,
Holstebro Provsti og Lemvig Provsti.

§2

Samarbejdet har hjemsted i Herning Kommune.

Formål
§3

Samarbejdet har til formål at yde økonomisk støtte til delvis finansiering af
Himmelske Dage på Heden 2019 i Herning.
Himmelske Dage på Heden afholdes Kristi Himmelfart 30. maj – 2. juni 2019. Det er
et fælleskirkeligt arrangement med deltagelse af de fleste kristne kirkesamfund,
folkekirken, den katolske kirke, de ortodokse kirker, migrantmenigheder og frikirker.

Finansiering
§4

Udgifterne til samarbejdet afholdes med kr. 50.000 fra hvert af de 11 provstiudvalg med undtagelse af Ikast Brande som giver 90.000 kr. og Herning provstierne som
giver 100.000 hver.

stk. 2

Provstiernes økonomiske støtte er til delvis dækning af udgifterne ved
gennemførelse af Himmelske Dage på Heden 2019. Provstierne hæfter hver især
alene med et beløb svarende til deres respektive bidrag.

Tilsyn
§6

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af vedtægten eller om
forholdes mellem de deltagende i samarbejde indbyrdes kan indbringes for
Kirkeministeriet.

Vilkår for andre parters optagelse
§7

Alene de 11 nævnte provstiudvalg i Viborg Stift kan deltage i samarbejdet.

Ændring og ophævelse
§7

Beslutning om ændring, herunder ophør af samarbejdet træffes af de deltagende
provstiudvalg. Beslutninger herom træffes ved enstemmighed. I tilfælde af uenighed
om samarbejdets ophør, træffes beslutningen af Kirkeministeriet.

side 2
Ikrafttræden og samarbejdsperiode
§8

Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af de samarbejdende provstiudvalg og
den er godkendt af Kirkeministeriet.

Stk. 2

Samarbejdet ophører den 31. december 2019.

§9

Vedtægten er offentliggjort på Viborg Stifts hjemmeside og Kirkeministeriets
hjemmeside.

Vedtaget den

Vesthimmerlands Provsti

Ikast-Brande Provsti

Viborg Domprovsti

Viborg Østre Provsti

Skive Provsti

Salling Provsti

Herning Nordre Provsti

Herning Søndre Provsti

Struer Provsti

Holstebro Provsti

Lemvig Provsti

