
SAMARBEJDSAFTALE  
MELLEM MENIGHEDSRÅD I MIDDELFART PROVSTI OG PROVSTIET 

OM KALKNING AF KIRKER OG ØVRIGE KALKEDE BYGNINGER 
 

 

§  1  Samarbejdsaftale 

Stk. 1. Undertegnede menighedsråd indgår hermed aftale om samarbejde i.h.t. Lov om Menighedsråd, 

§ 43 a, om den udvendige kalkning af kirker samt øvrige kalkede bygninger og murværk i de deltagende 

sogne. 

 

§  2  Kalkningsudvalg 

Stk. 1.  Menighedsrådene nedsætter et kalkningsudvalg, bestående af en repræsentant for hvert af de 

deltagende menighedsråd. Provstiudvalget ved et eller flere medlemmer kan deltage i kalkningsudval-

gets møder.  

Stk. 2.  Kirkekalkningsudvalget bemyndiges af undertegnede menighedsråd til at indgå aftale med et ar-

kitektfirma om teknisk rådgivning. Der udarbejdes rådgivningsaftale, som skal godkendes af provstiud-

valget inden underskrivelse. 

Stk. 3.  Kalkningsudvalget indgår i samarbejde med det valgte arkitektfirma omkring planlægning og til-

syn med kalkningsarbejdet. 

 

§  3  Indhentning af tilbud 

Stk. 1.  Kalkningsudvalget indhenter tilbud på kalkningsarbejdet efter reglerne i Tilbudsloven. Det valgte 

arkitektfirma yder bistand hermed, herunder med udarbejdelse af udbudsmateriale og udkast til kon-

trakt, tildeling af kontrakt m.v.. 

Der vedlægges kalkningsinstruks, udarbejdet i samarbejde med det valgte arkitektfirma. 

Stk. 2.  Tilbuddene skal omfatte udvendig kalkning af kirker samt øvrige kalkede bygninger og murværk i 

de deltagende sogne. I løbet af en kontraktperiode skal alle de i kontrakten omfattede bygninger være 

kalket.  

Stk. 3.  Besigtigelse af bygninger i forbindelse med tilbudsgivning kan kun ske efter forudgående aftale 

med menighedsrådets formand/kirkeværge.  

Stk. 4.  Kalkningsudvalget udpeger i samarbejde med arkitektfirmaet vinderen af udbudsrunden.  

Stk. 5.  Tidsplan for kalkning af bygningerne fastlægges i samarbejde mellem kalkningsudvalg, arkitekt-

firma og vindende entreprenør. 

 

§  4  Finansiering 

Stk. 1.  Den samlede entreprisesum inkl. udgifter til arkitektfirma afholdes af provstikassen. Inden ende-

lig aftale med entreprenør indgås, skal provstiudvalget godkende entreprisesummen. 

Stk. 2.  Ønsker et menighedsråd arbejder udført, som ikke er omfattet af entreprisen, afholder menig-

hedsrådet selv disse udgifter. Kan udgiften ikke holdes inden for menighedsrådets budgetramme, skal 

provstiudvalgets godkendelse indhentes, før det ekstra arbejde igangsættes. 



 

§  5  Nærværende aftale 

Stk. 1.  Aftalen er gældende for en periode af 4 år, 1.1.2014 – 31.12.2017, inden for hvilken ingen af 

parterne kan udtræde af samarbejdet. Nye menighedsråd kan ikke indgå i samarbejdet inden for perio-

den. 

Stk. 2.  Enhver tvist om forståelse, tolkning eller uenighed om denne vedtægt kan forelægges stiftsøv-

righeden til afgørelse. Forinden forelæggelse for stiftsøvrigheden skal provstiudvalget forelægges tvi-

sten til udtalelse. Stiftets afgørelse er endelig. 

 

Stk. 3.  Nærværende aftale underskrives af de deltagende menighedsråds formænd og underskriftsbe-

myndigede samt provstiudvalg. 

 

Underskrifter: 

Menighedsrådene: 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

  Lars K. Mortensen, fm               

                                   Asperup-Roerslev menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

 Hanne-Lis Christophersen, fm         

                                   Balslev menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

  Kaj Axel Jensen, fm                  

                                   Brenderup-Indslev menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………    

 Sys B. Jørgensen, fm         

                                  Fjelsted-Harndrup menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

  Bent Damgaard Sørensen, fm               

                                   Føns-Husby-Udby-Ørslev menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………    

 Finn W. Tønnesen, fm         

                                   Gamborg menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

  Kim Lund, fm          

                                   Gelsted menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 



 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………    

 Finn Klerens, fm          

                                   Kauslunde menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………    

 Bit Jensen, fm         

                                   Middelfart menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………    

 Mogens W. Christensen, fm                  

                                   Nørre Aaby menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ………………………………………………. …………………………………………………   

  Inger Jørgensen, fm          

                                   Tanderup menighedsråd  Underskriftsbemyndigede 

 

Dato:      /     - 2013 ……………………………………………….            ……………………………………………….  

  Svend Aage Jensen, fm   

                                   Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd Underskriftsbemyndigede 

  

Middelfart provsti: 

Dato:      /     - 2013 ……………………………………………….    ……………………………………………….  

 Peter Lind, provst Poul Christensen, fm 

 

 ……………………………………………….    ……………………………………………….  

 Grethe Jakobsen Bent Damgaard Sørensen 

 

 ……………………………………………….    ……………………………………………….        

 Finn Poulsen Hans Rasmussen 

 

 ……………………………………………….  

 Jens Jørgen Hansen       

 

  

 

 

 


