
 
 
1 

V E D T Æ G T E R  F O R  V E S T S J Æ L L A N D S  V A L G M E N I G H E D  

§ 1 OPRETTELSE, HJEMSTED OG TILKNYTNING 

Foreningens navn er Vestsjællands Valgmenighed. 
Valgmenighedens hjemsted er Sct. Peders Sogn, Slagelse kommune. 
Valgmenigheden er stiftet som valgmenighed den 18.03.2018 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og 
hører som sådan under den danske folkekirke. 

Valgmenigheden er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Indre Mission (IM). 

§ 2 BEKENDELSESGRUNDLAG 

De bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og som eneste kilde og norm 
for kristen tro, lære og liv. – de oldkirkelige bekendelser (Den Apostolske, Den Nikæno konstantinopolitanske 
og Den Athanasisanske Bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (Den Augsburske Bekendelse 
og Luthers Lille Katekismus) som sande og forpligtende tolkninger af de bibelske skrifter og sakramenternes 
anvendelse. 

§ 3 FORMÅL 

Valgmenighedens formål er i tillid til ovenstående at forkynde evangeliet, forvalte dåben og nadveren og 
arbejde for mission, diakoni og kristenlivets vækst. 

§ 4 MEDLEMSKAB 

Stk. 1: Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3, kan optages som medlem ved at henvende sig til 
valgmenighedens præst og anmode om optagelse i valgmenigheden. 
Medlemskabet omfatter også hjemmeboende børn under 18 år. Dog skal personer over 15 år på 
indmeldelsestidspunktet give deres samtykke. 

Stk. 2: Medlemskab forudsætter betaling af et årligt medlemskontingent, som fastsættes på 
generalforsamlingen. 
Derudover forventes et medlemsbidrag svarende til mindst den sparede kirkeskat – skattefradraget 
indregnet. 

Stk. 3: En stor del af opgaverne ved valgmenighedens arbejde forventes udført frivilligt og ulønnet af 
medlemmerne. 

Stk. 4: Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller bestyrelsens formand. 
Udmeldelse kan ske med omgående virkning. 
Indbetalt medlemskontingent og -bidrag tilbagebetales ikke. 
Restance på et halvt år af medlemskontingent medfører, efter varsel, ophævelse af medlemskab. 
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Stk. 5: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der åbenlyst modarbejder valgmenigheden og dens formål 
eller skader dens interesser, efter der er ført grundig gensidig dialog over en længere periode. 

§ 5 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle valgmenighedens anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet 6 uger i forvejen med udsendelse af 
foreløbig dagsorden for generalforsamlingen til hvert enkelt medlem. Udsendelse sker elektronisk eller pr. 
brev. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
Velkomst og indledning 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og to stemmetællere 
3. Fremlæggelse af beretninger 

a. Formanden 
b. Præsten 

4. Økonomi 
a. Fremlæggelse af revideret regnskab for forrige regnskabsår 
b. Godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår 
c. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år 

5. Valg 
a. Bestyrelse 
b. Suppleanter 

6. Valg af revisor 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Forslag til valg til bestyrelsen, suppleanter og indkomne forslag skal være bestyrelsens formand i hænde 
senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen til 
medlemmerne. 

De opstillede kandidater skal indvilge i opstillingen og kunne tilslutte sig menighedens grundlag og formål. 
Ethvert medlem over 18 år der har betalt medlemskontingent for indeværende år har stemmeret og er 
valgbar til bestyrelsen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af 
nærværende vedtægter. 

Alle valg jævnfør punkt 5a og 5b sker ved skriftlig afstemning, og der skal stemmes på det antal kandidater, 
der skal vælges. Stemmesedler med flere eller færre kandidater er ugyldige. 
For øvrige punkter sker afstemning ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst én 
stemmeberettiget ønsker skriftlig afstemning. 
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§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne 
ønsker det. Indkaldelsen skal i så fald sendes senest tre uger efter modtagelsen af en skriftlig anmodning. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages og maksimum 6 ugers varsel. Reglerne vedrørende afstemninger 
og stemmeberettigelse følger reglerne ved en ordinær generalforsamling.  

§ 7 BESTYRELSE 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer, 
hvoraf de 2 medlemmer vælges for 3 år og 3 medlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen beslutter internt hvilke 
3 medlemmer der er på valg, ved anden ordinære generalforsamling. 
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 
Valgmenighedens præst er ikke valgbar til bestyrelsen, men deltager i videst muligt omfang i 
bestyrelsesmøderne. 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleantvalget gælder for 1 år. 
Suppleanter deltager ikke ved bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem 
udtræder. 

Bestyrelsen repræsenterer valgmenigheden i alle forhold. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 
medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden, er til stede. 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte 
formand, næstformand og kasserer. Sidstnævnte kan udpeges blandt ikke bestyrelsesmedlemmer. I så fald 
kan kassereren deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Der afholdes min. 6 bestyrelsesmøder årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden og 
præsten eller 1/3 af bestyrelsen finder det fornødent. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af 
dagsorden. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes 
fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. 

§ 8 PRÆSTEANSÆTTELSE OG FUNKTION 

Bestyrelsen ansætter præsten. Præsten er teologisk ansvarlig for menigheden og skal sikre 
menighedsomsorgen. 
Præsten kan afskediges, hvis bestyrelsen med 4/5 flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for en 
afskedigelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. 

§ 9 TEGNINGSREGLER 

Valgmenigheden tegnes af formanden, kasseren og et bestyrelsesmedlem i forening. 
Ved leje, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes valgmenigheden af den samlede bestyrelse. 
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§ 10 ØKONOMI 

Valgmenighedens økonomi finansieres gennem medlemskontingenter og frivillige bidrag til valgmenigheden. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der bliver ført regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Valgmenigheden hæfter for valgmenighedens forpligtelser med valgmenighedens formue. 
Der påhviler ikke valgmenighedens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for 
valgmenighedens forpligtelser af enhver art. 
Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmets eller dets bo fra dets forpligtelser overfor 
valgmenigheden og har heller intet krav på valgmenigheden eller andel i dens aktiver. 

§ 11 ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE 

Disse vedtægter kan ændres når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor. 

§ 12. OPLØSNING 

Skulle forholdene udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at fortsætte valgmenighedens 
drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum træffe beslutning 
om ophør, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
Valgmenighedens formue skal da anvendes til andet kirkeligt arbejde, efter indstilling fra bestyrelsen og 
vedtagelse på generalforsamlingen. 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. marts 2018. 

Valgte bestyrelsesmedlemmer 

 

 

 

Preben Nielsen  Rebekka Lavdal-Pedersen 

 

 

 

Michael Dilling Nørgaard  René Kranker  Kasper Busch Søvndal 


