VEDTÆGTER
for

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts
Menighedsrådsforening

Foreningens navn og formål
§ 1.
Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i
tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd og i overensstemmelse med dennes
vedtægter.

§ 2.
Foreningens formål er:
1. at samle menighedsrådenes medlemmer til drøftelse af fælles anliggender
og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde møder og
kurser.
2. at bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde
og udbygge den indflydelse, som menighedsrådene har ifølge
lovgivningen.

Medlemskab af foreningen
§ 3.
Alle menighedsråd i Fyens Stift er berettiget til medlemskab i Fyens Stifts
Menighedsrådsforening. Medlems- og delegeretbeføjelser kan ikke
udøves gennem fuldmagt.
Stk. 2.
Som særlige medlemmer kan optages:
- medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet,
at menighedsrådet ikke skal være medlem af foreningen.
- provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd.
- medlemmer af valgmenighedsbestyrelser.
- medlemmer af Stiftsrådet, der ikke er medlem af et menighedsråd.
- stiftes biskop
Stk. 3.
Optagelse sker ved indmeldelse af det pågældende menighedsråd eller af
enkeltmedlemmer jfr. Stk. 2

Stk. 4.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel
med virkning fra den førstkommende 1. januar.
Ved ophør af medlemskab af et menighedsråd, hvor menighedsrådet ikke
er medlem, eller et provstiudvalg, et stiftsråd eller en
valgmenighedsbestyrelse ophører medlemskabet af foreningen dog
automatisk ved udløbet af kalenderåret.
Udmeldelse foretages til distriktsforeningens kontor.
Kopi af udmeldelsen indsendes samtidig til landsforeningen.

Generalforsamling
§ 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter: (rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen)
Valg af dirigent
Fastsættelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Valg af stemmetællere
Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det
forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det
foregående regnskabsår.
Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til
kontingent for det følgende regnskabsår.
Indkomne forslag. (der skal være formanden i hænde senest den 1.
februar.)
Valg af delegerede og suppleanter for disse til Landsforeningens årsmøde
jfr. vedtægternes § 7.
Eventuelt.

Stk. 2.
På den første ordinære generalforsamling efter et menighedsrådsvalg skal
desuden følgende punkter medtages på dagsordenen:
1. Valg af bestyrelse
2. Valg af suppleanter
3. Valg af revisorer
4. Valg af revisorsuppleanter.
5. Opstilling af mindst 2 læge kandidater til bestyrelsesvalget i
Landsforeningen.
6. Opstilling af 1 gejstlig kandidat til bestyrelsesvalget i Landsforeningen
Stk. 3.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden udsendes til
medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det
eller mindst 10 menighedsråd skriftligt med angivelse af dagsorden
fremsender anmodning derom til formanden.
De menighedsråd, der fremsætter anmodning, er pligtig at give
fremmøde.

Stk. 5.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af
dagsorden, til menighedsrådene og enkeltmedlemmer, med mindst 14
dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter anmodningens modtagelse.
Stk. 6.
Hvor ikke andet er bestemt, træffes alle afgørelser ved almindeligt
stemmeflertal.
Med almindeligt stemmeflertal forstås, at det forslag (den kandidat), der
har opnået flest stemmer - ikke nødvendigvis flere end halvdelen - vinder.
Såfremt det kræves, foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning.

Stk.7.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for tilmelding til og afvikling af
generalforsamlinger.

Bestyrelsesvalg

§ 5.
Stk.1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 15 medlemmer,
11 lægfolk og 4 gejstlige.
Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert
menighedsrådsvalg og fungerer, indtil der er valgt en ny bestyrelse.
Valgt til bestyrelsen er de læge og gejstlige der får flest stemmer indtil
bestyrelsen er fuldtalligSuppleanter til henholdsvis læg og gejstlig er valgt efter de stemmetal
Som de opstillede har fået uden at kunne vælges til bestyrelsen.
Stk. 2
Såfremt bestyrelsen ved et medlems afgang eller forfald ikke er
beslutningsdygtig og der ingen stedfortræder er til at indtræde i
medlemmets plads, foretages udfyldningsvalg på den
førstkommende generalforsamling.

Stk. 3.
Generalforsamlingen vælger tillige 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4.
Valgbare er kun medlemmer af menighedsrådene.

Bestyrelsen
§ 6.
Den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde senest 14 dage
efter generalforsamlingen.
1. Indkaldelse til mødet foretages af det i bestyrelsen længst siddende
medlem. Hvis flere medlemmer har siddet lige længe, indkalder den ældste
af disse.
2. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert forårsmøde med formand,
næstformand og protokolfører.
3. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 5 medlemmer
4. Bestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg efter behov.
5. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
6. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for forretningsudvalget.
7. Bestyrelsen ansætter og/eller afskediger kasserer og sekretær. Disse
behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2.
Medlemmer af Landsforeningens Bestyrelse, opstillet og valgt for Fyens
Stift deltager i Bestyrelsens møder og har taleret.

Valg af delegerede
§ 7.
Antal delegerede til Landsforeningens årsmøde fastsættes hvert år som
angivet i Landsforeningens vedtægter.
Stk. 2.
Delegerede samt suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling
ved en skriftlig afstemning.
Stk. 3.
Valgbare er alle medlemmer af menighedsråd i foreningen.
Stk. 4.
Ved opgørelse af valget har stiftets 11 provstier hver 2 delegerede, som
besættes af de 2 medlemmer fra hvert provsti, som har opnået størst
stemmetal.
Såfremt et provsti ikke har opstillet mindst 2 kandidater overgår de
resterende pladser til valget af de sidste kandidater jfr. Stk. 1.

Stk. 5
De resterende pladser besættes efter stemmetal.

Stk. 6.
De kandidater, der ikke opnår valg som delegerede, betragtes som
suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Ved stemmelighed trækkes lod.

Kontingent og regnskab
§ 8.
Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.
1. Det årlige kontingent sammen med kontingent til Landsforeningen,
opkræves inden den 1. marts.
2. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den
ordinære generalforsamling.
3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Vedtægtsændring
§ 9.
Ændring af disse vedtægter med undtagelse af § 10 om opløsning af
foreningen kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer
vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på
dagsordenen jfr. § 4.

Stk. 2.
Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige
stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og
her vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Opløsning
§ 10.
Opløsning af foreningen eller ændring af denne paragraf kan kun ske,
hvis et dagsordenforslag herom vedtages på to efter hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger. Et dagsordenforslag om opløsning af
foreningen skal omfatte, hvilket kirkeligt formål i Fyens Stift, foreningens
formue skal anvendes til. En vedtagelse kræver, at mindst 50% af
samtlige medlemsregistrerede menighedsråd i Fyens Stift er repræsenteret
på generalforsamlingerne, og at mindst to tredjedele af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Ikrafttrædelse
§ 11
Disse vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling
den 9. marts 2019 træder i stedet for de hidtidige vedtægter
af 14. marts 2015

