HORSENS PROVSTI
Ørnstrupvej 33
8700 Horsens
Tlf. 7564 1818 E-mail: horsens.provsti@km.dk

VEDTÆGT
for samarbejde mellem menighedsrådene i Horsens Provsti, Århus Stift
i henhold til menighedsrådslovens § 42 a og § 43 a
om natkirke- og studenterpræst i Horsens.

Deltagere i samarbejdet
§ 1. Menighedsrådene i Horsens Provsti.
Formål
§ 2. Samarbejdet vedrører natkirke- og studenterpræst i Horsens med følgende opgaver:







etablering og udbygning af natkirke i Vor Frelsers Kirke i samarbejde med natkirkerådet
etablering og udbygning af studenterpræstefunktion for de studerende på de videregående
uddannelser i Horsens, herunder
sjælesorgssamtaler,
etablering af kontakter til de studerende og institutionerne,
afholde studentergudstjenester og foredrags- og debatarrangementer eller andre former for
udadvendte aktiviteter
samarbejde med landets øvrige studenterpræster og deltagelse i efteruddannelsesforløb.

Finansiering
§ 3. Udgifter til natkirke- og studenterpræstens drift betales af PUK-kassen, jf. økonomilovens §17
g, stk. 4.
Indstilling
§ 4. Natkirke- og studenterpræsten indstilles af biskoppen efter udtalelse fra bestyrelsen og fra VIA
University College, Horsens.
Bestyrelse
§ 5. Bestyrelsen udpeges første gang af provstiudvalget og består af provsten, to medlemmer af
provstiudvalget, en repræsentant for VIA University College i Horsens samt to præster fra
provstiets natkirkeråd, hvoraf den ene er tovholder for natkirken. Bestyrelsen godkender
natkirkerådets sammensætning.
Stk. 2. Bestyrelsen udpeger fremover nye bestyrelsesmedlemmer med provstiudvalgets
godkendelse.
Stk. 3. Natkirke- og studenterpræsten deltager med taleret i bestyrelsen.
Afgørelse om uenighed
§ 6. Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne vedtægt eller om natkirke- og
studenterpræstens opgaver i øvrigt kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.
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Ophævelse
§ 7. Bestemmelse om ophævelse af natkirke- og studenterpræstens stilling vedtages på to på
hinanden følgende budgetsamråd med 2/3 flertal, fordelt efter antallet af folkekirkemedlemmer i det
enkelte sogn.
Stk. 2. Indstilling om ophævelse foretages af bestyrelsen, jfr. § 5.
Stk. 3. I øvrigt henvises til lovgivning om ansættelse og afskedigelse af overenskomstansatte
præster i den danske folkekirke.
Fremlæggelse og ikrafttræden
§ 8. Vedtægten lægges på Horsens Provstis hjemmeside.
§ 9. Denne vedtægt træder i kraft fra den dato, hvor den godkendes af kirkeministeriet.
Horsens Provsti, den 18. november 2010
Provstiudvalgsformand Kirsten Stürup
/ Provst Litten Hjorth

