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      førstkommende menighedsforsamling, hvor nye medlemmer af 
      forstanderskabet vælges for den resterende del af det udtrådte    
      medlems funktions periode.
2.   For ligningskommissionens medlemmer vælges 1 suppleant for  
      en 2-årig periode.
3.   For bilagskontrollanterne vælges 1 suppleant for en 2-årig periode.

§ 9
Forskellige bestemmelser

Ethvert medlem af menigheden, der opfylder betingelserne for valgbarhed, 
jfr. § 2, og som ikke er fyldt 60 år, er pligtig til at modtage valg til en af de 
ovennævnte tillidsposter. Genvalg kan finde sted, men vedkommende er 
dog ikke pligtig til at modtage genvalg efter en valgperiodes forløb.

Mand og hustru eller beslægtede i op- og nedstigende linier eller i første grad 
af sidelinien kan ikke samtidig være medlem af samme administrative organ.

Valg af tillidsmænd og suppleanter foregår ved personlig fremmøde, 
skriftlig og hemmelig afstemning.

§1 0
Overgangsbestemmelser

Så snart nærværende vedtægter har modtaget allerhøjeste stadfæstelse, 
træder de i kraft, hvilket meddeles menighedens medlemmer.

Således vedtaget på  menighedsforsamlingen den 29. april 2001, 
samt på menighedsforsamlingen den 2. juni 2002.

Folke Ejvang, Sabine Hofmeister

Inger Groot Pedersen,  Jacques Spindler, Eva B. Mørck

Kirsten Mogensen, Aase Spindler



§ 6
Ligningskommissionen

Til at påligne de bidrag, der skal udredes af menighedens medlemmer, 
vælger menighedsforsamlingen en ligningskommission, bestående af 2 af 
menighedens medlemmer der opfylder betingelserne for valgbarhed jfr. 
§ 2. Ligningskommissionens medlemmer vælges for 4 år og således, at 
halvdelen af medlemmerne skiftevis udtræder hvert andet år.

Hvervet som medlem af forstanderskabet må ikke forenes med hvervet 
som medlem af ligningskommissionen.

Ligningskommissionens afgørelser kan indankes for forstanderskabet, 
hvis afgørelser er endelige.

Regler vedrørende påligning af bidrag og behandling af klager over lig-
ningen fastsættes i vedtægter, der vedtages af menighedsforsamlingen.

§ 7
Valg af tillidsmænd

Valg af tillidsmænd i henhold til foranstående bestemmelser skal finde 
sted i 2. kvartal.

Klager over valget skal indgives til forstanderskabet senest 3 dage efter val-
gets afholdelse. Forstanderskabet bestemmer da, om omvalg skal finde sted.

Indsættelse af nye medlemmer af forstanderskabet skal i reglen ske ved 
gudstjenesten i pinsen.

§ 8
Valg af suppleanter

Samtidig med valg af tillidsmænd vælges suppleanter for disse som neden-
for fastsat. Suppleanter skal opfylde betingelserne for valgbarhed jfr. § 2.
1. For forstanderskabets medlemmer vælges en første og andensup-
pleant, der vælges en ad gangen. Suppleanterne, der vælges for en 2-årig 
periode, indtræder i rækkefølge i forstanderskabet, når medlemmer af 
dette i længere tid er forhindret i at varetage hvervet. De fungerer indtil 
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§ 4
Budget og regnskab

Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

Hvert år senest 10. december, udarbejder forstanderskabet budget for det 
kommende regnskabsår. Budgettet udsendes hvert år i februar til samtlige 
medlemmer.

Som kasserer ansætter forstanderskabet et hertil egnet medlem af menig-
heden, der opfylder betingelserne for valgbarhed, jfr. § 2. Dennes honorar 
fastsættes af forstanderskabet, der tillige fastsætter formen for og størrel-
sen af den sikkerhed, kassereren skal stille for de betroede midler m.v.

Kassereren er undergivet tilsyn af forstanderskabets medlemmer, hvis an-
visninger denne er pligtig til at følge. Kassereren aflægger hvert år inden 
udgangen af marts måned til forstanderskabet regnskab over menighedens 
formue, dens indtægter og udgifter.

Til at gennemgå  regnskabet vælges af menighedsforsamlingen to bilags- 
kontrollanter blandt menighedens medlemmer. Bilagskontrollanterne, der 
skal opfylde betingelserne for valgbarhed, jfr. § 2, vælges for 4 år og så-
ledes, at en af bilagskontrollanterne skiftevis afgår hvert andet år. Bilags-
kontrollanterne har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn 
hos kassereren. Derudover skal regnskabet revideres af en registreret re-
visor.

Når regnskabet er revideret af revisor og bilagskontrollanterne og god-
kendt af forstanderskabet, udsendes det med eventuelle revisionspåteg-
ninger til samtlige medlemmer. Derefter forelægges regnskabet på en me-
nighedsforsamling, hvor der tillige aflægges beretning om menighedens 
virksomhed i det forløbne år.

§ 5
Kirkeudvalget

Af og blandt forstanderskabets medlemmer nedsættes et kirkeudvalg, der 
tiltrædes af menighedens præst som formand.
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§ 3
Menighedsforsamlingen

Menighedsforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal.

Stemmeret på menighedsforsamlingen har ethvert medlem af menigheden, 
som senest den dag forsamlingen afholdes, opfylder aldersbetingelsen for 
valgret til folketinget, medmindre vedkommende er i restance med bidrag 
til menigheden ud over 1/2 år.

Menighedsforsamlingen indkaldes af forstanderskabet med mindst 8 da-
ges varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade og afholdes al-
mindeligvis en søgnedags aften.

Menighedsforsamlingen træffer bestemmelse om:
        1. valg af menighedens tillidsmænd,  
        2. sager, som 2 medlemmer af forstanderskabet eller 10 af  
            menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker behandlet  
            på  menighedsforsamlingen,
        3. sager om køb og salg af fast ejendom,
        4. sager om indførelse af nye eller ændring af gældende 
            bestemmelser om ydelse af medlemsbidrag,
        5. sager om ændring af nærværende vedtægter og andre 
            menigheden vedrørende vedtægter.
Sager om ændring af nærværende vedtægter skal undergives behandling 
på 2 menighedsforsamlinger og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. Andre sager, i hvilke der foretages afstemning på menigheds-
forsamlingen, herunder sager om ændring af menighedens øvrige vedtæg-
ter, underkastes 1. behandling og afgøres ved simpel stemmeflertal.

Ved valg af medlemmer til udvalg, kommissioner og lignende, afgøres 
udfaldet i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning. Forholdstalsvalg-
måden skal anvendes, når dette kræves af mindst 1/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede.

Alle afstemninger sker skriftligt og under personligt fremmøde. Menig-
hedsforsamlingen vælger en dirigent, inden forhandlingerne påbegyndes. 
Der føres protokol over det på menighedsforsamlingen passerede. 

Vedtægter
 for 

Den Reformerte Menighed i Fredericia

§ 1
Menighedens anliggender

Menighedens anliggender varetages af forstanderskabet og menigheds-
forsamlingen.

§ 2
Forstanderskabet

Forstanderskabet består af menighedens præst og 6 af menighedsfor-sam-
lingen valgte medlemmer. Valgbar er ethvert efter § 3 stemmeberettiget 
medlem af menigheden, medmindre vedkommende er straffet for en hand-
ling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være 
medlem af forstanderskabet. 

De valgtes funktionstid er 4 år og således, at halvdelen af de valgte med-
lemmer skiftevis udtræder af forstanderskabet hvert andet år.

Forstanderskabet varetager menighedens anliggender, herunder vedlige-
holdelse af bygninger, forvaltning af menighedens aktiver samt bestyrelse 
af kirke og ejendom. Forstanderskabet repræsenterer menigheden i dennes 
forhold til myndigheder og udenforstående.

Forstanderskabet vælger selv sin formand og næstformand, nedsætter ud-
valg og fordeler blandt sine medlemmer de forstanderskabet påhvilende 
hverv.

Formanden leder forhandlingerne. Forstanderskabet er kun beslutnings-
dygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Enhver sag 
afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme udslaggivende.

Der føres forhandlingsprotokol over møderne i forstanderskabet.
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