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Vedtægt for Aale og Linnerup sogne 

 

Sognekode: 8001 og 8002 

 

I henhold til § 43 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd. 

LBK nr. 146 af 24. februar 2012 

 

Formål 

§ 1 Menighedsrådene i Aale og Linnerup sogne, Hedensted Provsti, Haderslev Stift, har på 

baggrund af menighedsrådsmøder, afholdt den 20. marts 2014 i Aale og afholdt den 20. 

marts 2014 i Linnerup, samt ved menighedsmøder afholdt i hvert sogn den 26. februar 

2014 i Aale sogn og den 5. marts 2014 i Linnerup sogn, besluttet at der i medfør af kapitel 

8 i lov om menighedsråd, oprettes et fælles menighedsråd for Aale og Linnerup sogne. 

 

Hjemsted 

§ 2 Menighedsrådet har hjemsted i Hedensted kommune. 

 

Samarbejdsperiode 

§ 3 Samarbejdet gælder fra den 30. november 2014 og indtil det ophæves i henhold til § 9. 

  

Samarbejdets sammensætning 

§ 4 Menighedsråd består af 6 til 10 valgte menighedsrådsmedlemmer, samt det nødvendige 

antal suppleanter. 

Fordeles ved ligeligt mellem sognene, dog med minimum med 3 valgte medlemmer fra 

Aale sogn og 3 valgte medlemmer fra Linnerup sogn. 

Stk. 2. Såfremt der ikke i det ene sogn opstilles tilstrækkeligt antal kandidater jævnfør § 4, stk. 1. 

kan de manglende kandidater erstattes af det andet sogn. 

Stk. 3. Det samlede antal valgte menighedsrådsmedlemmer, skal til enhver tid følge de af 

Kirkeministeriet fremsatte regler herfor. 
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Valg & udvalg 

§ 5 Inden hvert kirkeårs begyndelse, afholdes der et konstituerende menighedsrådsmøde 

efter gældende regler i menighedsrådsloven. 

BEK nr. 584 af 31. maj 2010 

Stk. 2. Der vælges en formand og en arbejdende næstformand ved skriftlig afstemning. Formand 

og næstformand må ikke kommer fra samme sogn. 

Stk. 3. Såfremt der i § 5 stk. 2. ikke er repræsenteret menighedsrådsmedlemmer fra et sogn, 

vælges formand og næstformand ved skriftlig afstemning blandt 

menighedsrådsmedlemmerne. 

Stk. 4. Der vælges 2 kirkeværger, 1 for hver kirke. Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i 

menighedsrådslovens § 10 stk. 1. 

Stk. 5. Der vælges 1 fælles kontaktperson. 

Stk. 6. Der vælges 1 fælles kasserer. 

Stk. 7. Der vælges 1 fælles sekretær. 

Stk. 8. Jævnfør menighedsrådslovens § 21 stk. 2, vælges der et præstegårdsudvalg, bestående 

af et lige antal medlemmer. 

 

Kirkekasse 

§ 6 Der oprettes én kirkekasse for de to sogne med virkning fra den 1. januar 2015. 

 

Tilsyn og opløsning 

§ 7 Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne vedtægt eller om forholdet mellem 

deltagerne i vedtægten, kan indbringes for Stiftsøvrigheden for Haderslev Stift til 

afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 

 

§ 8 Vedtægt og vedtægtsændring skal godkendes af Kirkeministeriet. 

 

§ 9 Beslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd, træffes af de 

menighedsrådsmedlemmer, der er valgt i de respektive sogne. Vilkårene for ophævelse, 

skal godkendes af Kirkeministeriet, jf. Lov om menighedsråd, § 43 stk. 4 & 5 
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Ikrafttræden 

§ 10 Denne vedtægt træder i kraft den 30. november 2014. 

 

Offentliggørelse 

§ 11 De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med denne vedtægts indhold ved 

henvendelse til den/de siddende menighedsrådsformand, eller på Aale Linnerup Kirkers 

hjemmeside. Vedtægten kan ligeledes ses på Kirkeministeriets hjemmeside. 

 

 

 

Vedtaget på fælles menighedsrådsmøde den 19. november 2014 

 

 

 

 ________________________ ________________________ 

 Bjarke Chr. Jeppesen Per Heller 

 Formand Formand 

 Aale Menighedsråd Linnerup Menighedsråd 

 

 


