
Samorbejdsaftale mellem Moribo Domprovstiudvølg og Moribo Domsogns menighedsråd i medfør
of menighedsrådslavens § a3 jf. § 43b i lov nr. 771 af 26. juni 2013 om menighedsråd.

Formål

§ 1 Formålet med samarbejdet er køb og drift af ejendommen Klostergade L6-20, 4930 Maribo

Stk. 2. Samarbejdet følger bestemmelserne i denne aftale og omfatter følgende opgaver:

o Erhvervelse af ejendommen Klostergad e 16-2O,4930 Maribo til brug som "Pilgrimshuset".
o Sikring af ligningsmidler til drift og løbende vedligeholdelse af ejendommen.
o Sikring af bestyrelsens og Pilgrimshusrådets samarbejde om virkeliggørelse af visioner og rammer

for "Pilgrimshuset" i Lolland-Falsters Stift.

Hjemsted

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Maribo Domsogn, Lolland Kommune i Lolland-Falsters Stift

Samarbejdsperiode

§ 3. Samarbejdsaftalen er gældende fra t. januar 2022.

Organisation - bestyrelsens sammensætning

§ 4. Samarbejdets ledelse består af en bestyrelse sammensat som f6lger:

. Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, født formand.
o Domprovsten i Lolland-Falsters Stift.
o Pilgrimspræsten i Lolland-Falsters Stift.
o To medlemmer udpeget af Maribo Domprovstiudvalg - der udpeges tillige en stedfortræder.
o To medlemmer udpeget af Maribo Domsogns menighedsråd - der udpeges tillige en stedfortræder

Hvis Oå-af de øvrige provstiudvalg i Lolland-Falsters Stift optages i samarbejdet, udpeger de ligeledes et
medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med 2 faglige ressourcepersoner. Disse skal være indforstået

med Pilgrimshusets værdigrundlag og være loyale over for den danske folkekirke.

Stk. 2. Meddelelse om udpegning af de enkelte medlemmer sendes til Lolland-Falsters Stift. Sker der

ændringer i bestyrelsens sammensætning ifunktionsperioden, sendes der ligeledes meddelelse herom til
Lolla nd-Falsters Stift.

§ 5. Den første bestyrelse fungerer indtil udløbet af valgperioden for provstiudvalg gældende fra

samarbejdsaftalens ikrafttræden. Funktionsperioden for efterfølgende bestyrelser vil være 4-årig - første
gang gældende fra den 1. november 2025 og 4 år frem.



Bestyrelsesmedlem og stedfortræder for provstiudvalget udpeges i forbindelse med provstiudvalgets

konstituerende møde.

Bestyrelsesmedlem og stedfortræder fra Maribo Domsogns menighedsråd udpeges på menighedsrådets

konstituerende møde efter et menighedsrådsvalg.

Den siddende bestyrelse fungerer indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig - senest i begyndelsen af

december måned i året, hvor valg til provstiudvalg er afholdt.

§6.Oeilovommenighedsråd§24,stk. 1-5,§25,§26stk. 1-2og§28nævntereglerom
beslutningsdygtighed, afstemninger, førelse af beslutningsprotokol, særstandpunkter og inhabilitet finder

tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der følger af forholdets natur.

Stk. 2. Uenighed om fortolkningen af ovenstående regler kan forelægges biskoppen over Københavns Stift

til afgørelse. Bestyrelsens beslutning om hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den

pågældende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen, kan indbringes

for biskoppen over Københavns Stift.

§ 7. Bestyrelsen skal afholde et konstituerende møde inden funktionsperiodens begyndelse og ved hver ny

funktionsperiodes start jf. aftalens § 5. Formanden indkalder til det konstituerende møde.

Stk. 2. På dette mØde vælger bestyrelsen næstformand til at fungere i formandens forfald. Bestyrelsen

konstituerer sig herefter hvert år på møde senest i begyndelsen af december måned med næstformand.

Den siddende bestyrelse fungerer indtil ny konstitution er foretaget.

Stk. 3. Meddelelse om valg af næstformand sendes til Lolland-Falsters Stift og til Maribo Domprovstiudvalg

og Maribo Domsogns menighedsråd. Sker der ændringer i bestyrelsens sammensætning i

funktionsperioden, sendes der ligeledes meddelelse herom til Lolland-Falsters Stift og til Maribo

Dom provsti udva lg og Maribo Domsogns menighedsråd.

§ 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog jf. ordlyden af denne aftales § 6.

§ 9. Bestyrelsen tegnes af formanden og dertil udpeget bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10. Lolland-Falsters Stift kan fungere som sekretariat for bestyrelsen.

Pilgrimshusråd og daglig Ieder

§ 11. Der nedsættes et Pilgrimshusråd, hvor pilgrimspræsten og domprovsten er fødte medlemmer.

Stk. 2. Husrådet skal herudover bestå af minimum 2 og max. 4 medlemmer.

De frivillige og medarbejderne indstiller repræsentanter til husrådet.

Bestyrelsen udpeger de enkelte medlemmer. Udpegningen finder sted hvert andet år, første gang 1. januar

2022.Ved udpegningen skaltilstræbes, at både præster og lægfolk er repræsenteret.

De udpegede medlemmer af Pilgrimshusrådet skal fungere på et kristent, Økumenisk grundlag og være

loyale over for den danske folkekirke og bosiddende i Lolland-Falsters Stift.

Stk. 3 Pilgrimshusrådet har mulighed for at nedsætte underudvalg og heri eventuelt inddrage

udefrakommende ressourcer.



Stk. 4. Pilgrimspræsten vil være den daglige leder af Pilgrimshuset og bindeleddet til bestyrelsen.

Stk. 5. Pilgrimshusrådet er ansvarlig for den daglige drift af Pilgrimshuset.

Personale

§ 12. Personalenormeringen vil være afhængig af Pilgrimshuset Økonomi.

Bestyrelsen tager stilling til ansættelse af evt. personale på baggrund af fremlagt budget fra
Pilgrimshusrådet.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Domprovsten fungerer som nærmeste leder for ansat
personale i Pilgrimshuset i anliggender af ansættelsesretlig karakter.

Regnskab

§ 13. Regnskabet for "Pilgrimshuset" i Lolland-Falsters Stift fremgår som et biregnskab til Maribo Domsogns

menighedsråd jf. § 14. Maribo Domsogns menighedsråd underskriver skødet i forbindelse med

ejendom mens erhverve lse.

Stk. 2. Pilgrimshusrådet er ansvarlige for at udarbejde udkast til budget og regnskab for Pilgrimshuset.

Udkastene forelægges for bestyrelsen til orientering, hvorefter de indstilles til Maribo Domsogns

menighedsråd.

Finansiering

§ 14. Samarbejdet finansieres som en del af den årlige driftsrammebevilling til Maribo Domsogns

kirkekasse.

Da regnskabet føres som et biregnskab i Maribo Domsogns menighedsråd, må den tildelte ligning ikke

anvendes til andre formål end Pilgrimshusets drift.

Maribo Domsogns menighedsråds driftsmidler må ikke anvendes til drift af Pilgrimshuset.

Optagelse i samarbejdet

§ 15. Det er muligt at optage yderligere provstier i samarbejdet efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Finansieringen af samarbejdet vil herefter skulle fordeles ligeligt mellem de deltagende provstier

Tilsyn samt ændring af samarbejdet.

§ 16. Beslutning om ændring af samarbejdet træffes af de deltagende parter i samarbejdet jf. aftalens § 1.



§ 17. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne samarbejdsaftale eller om forholdet

mellem deltagerne i denne aftale indbyrdes kan forelægges biskoppen over Københavns Stift til afgørelse.

Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.

Opløsning og udtræden

§ 18. Beslutning om samarbejdets opløsning træffes af deltagerne i samarbejdet, idet vilkårene for

opløsning skal godkendes af Kirkeministeriet jf. lov om menighedsråd § 43, stk. 5.

Både bestyrelsen, Maribo Domprovstiudvalg og Maribo Domsogns menighedsråd skalved særskilte

afstemninger tiltræde en opløsning med kvalificeret flertal, det vil sige at en vedtagelse kræver minimum

tiltræden af 213 af de afgivne stemmer.

Hvis der er optaget flere provstiudvalg i samarbejdet, skal de ved særskilte afstemninger tiltræde

opløsningen med kvalificeret flertal, det vil sige at en vedtagelse kræver minimum tiltræden af 2/3 af de

afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved salget af ejendommen Klostergade 16 -20 tilfalder et evt. provenu de deltagende provstiudvalg

efter en ligelig fordeling, og et eventuelt tab daekkes også ligeligt mellem de deltagende provstiudvalg.

Stk. 3. Såfremt Maribo Domsogns menighedsråd uagtet opløsningen af samarbejdet fortsat ønsker at

beholde ejendommen Klostergade 16-20, skal ejendommens markedsværdi vurderes af en uvildig mægler

og menighedsrådet vil herefter kunne beholde ejendommen mod betaling af ejendommens markedsværdi

til de deltagende provstiudvalg ved ligelig fordeling.

Ikrafttræden

§ 19. Denne samarbejdsaftale træder i kraft efter vedtagelse i henholdsvis Maribo Domprovstiudvalg og

Maribo Domsogns rnenighedsråd jf. § 4 - alt under forudsætning af Kirkeministeriets endelige godkendelse.

§ 20. lnteresserede kan gøre sig bekendt med aftalen ved henvendelse til Maribo Domsogns menighedsråd,

Maribo Domprovstiudvalg eller Lolland-Falsters Stift. Aftalen er endvidere offentliggjort på

Kirkeministeriets hjem meside.

^/
Maribo den tPl 6-7o\L*^"o'»»':* 

.fu%Vfuæ'A/
Formand Susanne Høegh Nielsen bomprovst Anne Birgitte Reiter

-l

Maribo aenU I tI f' Lc'ra
Maribo Domsogns menighedsråd

Susanne Hviid
{\l*,.1^0, MPqLuu*u
Nanna Kirk Petersån

d


