Vedtægt
for samarbejde om fælles energipulje i
Ods og Skippinge provsti

§1
Aftalens parter og aftalens grundlag
Stk. 1. Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Ods og Skippinge provsti og er
besluttet på provstiets budgetsamråd den 20.06.2019.
Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.06.2013, lov
om menighedsråd, § 43 a.
§2
Hjemsted
Samarbejdet har hjemsted i Ods og Skippinge provsti i Odsherred kommune.
§3
Opgaver omfattet af samarbejdet, ikrafttræden og varighed
Stk. 1. Samarbejdet omfatter etablering af en pulje, energipuljen, til finansiering af
konkrete og rentable energibesparende tiltag i henhold til de udarbejdede
energimærkningsrapporter for menighedsrådenes bygninger, inklusiv evt. nødvendig
rådgivning fra arkitekt eller anden rådgiver. Endvidere også konkrete godkendte
projekter for kirkerne i provstiet.
Puljemidlerne uddeles løbende året igennem.
Stk. 2. Samarbejdet træder i kraft den 01.01.2020.
Stk. 3. Samarbejdet ophører hvis der på et budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal
for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7.

§4
Finansiering og bestyrelse af samarbejdet
Stk. 1. Samarbejdet finansieres af en pulje under provstiudvalgskassen. Der afsættes
hvert år 0,5 mio. kr. til energibesparende tiltag.
Stk. 2. Provstiudvalget bestyrer samarbejdet.

§5
Tilsyn og opløsning
Stk. 1. Holbæk provstiudvalg får årligt tilsendt oversigt med bevilling og udbetaling
fra energipuljen.
Stk. 2. Beslutning om ophævelse af samarbejdet træffes på et budgetsamråd.
Samarbejdet ophæves hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret
flertal for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7. Ved ophævelse af
samarbejdet indgår evt. ubrugte puljemidler i provstiudvalgskassen.
Stk. 3. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller
om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt kan forelægges stiftsøvrigheden til
afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.
§6
Offentliggørelse
Vedtægt offentliggøres på Kirkeministeriets og Ods og Skippinge provstis
hjemmeside.

Besluttet på budgetsamråd i Ods og Skippinge provsti den 20.06.2019
og af Ods og Skippinge provstiudvalg ved møde den 20.06.2019.

Provst Karin Bundgaard Nielsen
og
Menighedsrådenes formænd

