Aftale 0m samarbejde om organist
Generelt
å* . .
Nærværende samarbejdsaftale indgås mellem menighedsradene/sognene
Tønning-Træden menighedsråd
Brædstrup menighedsråd
§2
Formålet med samarbejdet er at organisten ved Tønning-Træden og organisten ved Brædstrup
samarbejder for at øge fleksibilitet for både menighedsråd, præster og medarbejdere.
§ 3,
I Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup-Sdr. Vissing pastorat er 3 præster.
Præst med primær tjenestested i Brædstrup
Præst med primær tjenestested i Tønning-Træden
Præst med primær tjenestested i Grædstrup og Sdr. Vissing.
Det aftales at organisten i Brædstrup følger med præsten fra Brædstrup (eller en vikar for denne), og
spiler i Tønning og Træden kirker når præsten har gudstjenester eller højmesser i disse kirker.
Det aftales at organisten i Tønning-Træden følger med præsten fra Tønning-Træden (eller en vikar for
denne), og spiler i Brædstrup kirke nár præsten har gudstjenester eller højmesser i denne kirke.
Såfremt præsten fra Grædstrup og Sdr. Vissing (en vikar for denne, eller en anden præst) spiller er
organisten, ansat ved kirken forpligtet til selv at spille (Brædstrup organist i Brædstrup og TønningTræden organist i Tønning-Træden).
Organisten l Tønning-Træden er ansvarlig for kirkelige handling i Tønning og Træden kirker uanset
præst.
Organisten i Brædstrup er ansvarlig for kirkelige handling i Brædstrup kirke uanset præst.
§ 4. Samarbejdsaftalen er løbende med en prøvetid frem til 30. april 2019
l februar måned 2019 tages samarbejdsaftalen til evaluering. Prøvetiden kan forlænges, hvis det i
enighed vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt der er opnået tilfredsstillende samarbejde
mellem ovenstående menighedsråd kan samarbejdsaftalen fortsætte som aftalt. Samarbejdsaftalen
kan om nødvendigt opsiges med udgangen af et kalenderår.
§5
Samarbejdet forventes at være udgiftsneutralt. Tønning-Træden menighedsråd afholder alt løn til
organist ansat i Tønning-Træden. Brædstrup menighedsråd afholder løn til organist fra Brædstrup.
§6
Tilsynet med samarbejdsaftalen påhviler de respektive menighedsrådenes kontaktpersoner.
§7

Eventuelle problemer omkring samarbejdet og/eller uenighed om fortolkningen af
samarbejdsaftalens vedtægter forelægges for ovenstående menlghedsråds kontaktpersoner og
formænd. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende evt. forslag til løsning af uenigheden.
Aftalen træderi kraft ved underskrivelsen. C7 Z U 5. Z
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