VEDTÆGTER FOR

DEN REFORMERTE
MENIGHED

FREDERICIA

Vedtægter for Den Reformerte Menighed i Fredericia
§ 1 Menighedens navn er:
Den Reformerte Menighed i Fredericia og har hjemsted i Fredericia.
§ 2 Formålsparagraf
Den Reformerte Menighed i Fredericia har til formål at formidle den kristne
tro med baggrund i den evangelisk-reformerte lære. Grundlaget for vor tro
er Det Gamle og Det Nye Testamente, samt Heidelberg Katekismus og de
Oldkirkelige Bekendelser.
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der er døbt eller vil lade sig døbe, og vil
tilsluttes den reformerte tro. Enhver indmeldelse skal godkendes af forstanderskabet efter en samtale med præsten eller dennes stedfortræder.
3.1 Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal
til forstanderskabet.
§ 4 Menighedsforsamlingen
Menighedsforsamlingen, der er menighedens øverste myndighed, afholdes
hvert år i 2. kvartal. På menighedsforsamlingen vælges forstandere, der
forestår den daglige drift.
4.1 Menighedsforsamlingen indkaldes af forstanderskabet og skal med mindst
2 måneders varsel tilgå hvert medlem. Menighedsforsamlingen afholdes
normalt efter en gudstjeneste. Forslag skal være forstanderskabet i hænde
senest 4 uger før menighedsforsamlingen. Den færdige dagsorden skal
bekendtgøres for medlemmerne før menighedsforsamlingens afholdelse.
4.2 Menighedsforsamlingen træffer bestemmelser om:
1.
Valg af menighedens forstandere og tillidsfolk.
2.
Emner, som 2 medlemmer af forstanderskabet eller 10 af menigh
edens stemmeberettigede medlemmer ønsker behandlet på
menighedsforsamlingen.

3.
4.
5.
6.

Køb og salg af fast ejendom.
Indførelse af nye eller ændringer af gældende bestemmelser om
ydelse af medlemsbidrag.
Valg af menighedens præst.
Ændring af nærværende vedtægter og andre for menighedens vedrørende vedtægter.

4.3 Dagsorden for den ordinære menighedsforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af 2 stemmetællere.
3.
Formandens beretning for det forgangne år.
4.
Præstens beretning for det forgangne år.
5.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6.
Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte budget til godkendelse.
7.
Valg i henhold til vedtægterne:
A.
Valg til forstanderskabet.
B.
Valg af suppleanter til forstanderskabet.
C.
Valg til ligningskommissionen.
D.
Valg af suppleanter til ligningskommissionen.
E.
Valg til bilagskontrollanter.
F.
Valg af suppleanter til bilagskontrollanter.
8.
Emner fra forstanderskabet eller menighedens medlemmer.
9.
Eventuelt.
4.4 Stemmeret på menighedsforsamlingen har ethvert medlem af menigheden,
som, senest den dag menighedsforsamlingen afholdes, er konfirmeret, og
såfremt vedkommende ikke er i restance med bidrag til menigheden ud
over ½ år.
4.5 Forslag om ændring af nærværende vedtægter skal behandles på 2 af hinanden følgende menighedsforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum
og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved 2. behandling af
vedtægtsændringer på den ekstraordinære menighedsforsamling kan der
ikke være andre sager på dagsordenen.
Andre forslag, i hvilke der foretages afstemning på menighedsforsamlingen, herunder forslag om ændring af menighedens øvrige vedtægter,
behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved gentagen stemmelighed foretages afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af dirigenten.

4.6 Alle afstemninger sker ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning skal
ske, såfremt 1 medlem kræver det.
4.7 Der udfærdiges referat fra menighedsforsamlingen. Referatet skal underskrives af referenten og dirigenten.
Der skal udfærdiges et beslutningsreferat fra menighedsforsamlingen.
Dette gøres tilgængeligt for medlemmerne.
§ 5 Valgbarhed
Valgbar til forstanderskabet, kommissioner og suppleanter er ethvert
stemmeberettiget medlem, som opfylder aldersbetingelserne for valgret
til folketinget, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i
almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være forstander,
udvalgs- eller kommissionsmedlem.
5.1 Ethvert medlem af menigheden, der opfylder betingelserne for valgbarhed,
jf. § 5 og som ikke er fyldt 65 år, er pligtig til at modtage valg til en af de
forannævnte tillidsposter. Genvalg kan finde sted, men vedkommende er
dog ikke pligtig til at modtage genvalg efter en valgperiode.
5.2 Kandidater til forstanderskabet, kommissioner og suppleanter skal normalt
møde personligt eller give skriftligt tilsagn herom.
5.3 Mand og hustru eller beslægtede i op- og nedstigende linjer kan ikke samtidig være medlem af samme administrative organ.
§ 6 Valg af forstandere og tillidsfolk
Der vælges på menighedsforsamlingen 6 forstandere. Jf. § 5 og § 7.
Der vælges på menighedsforsamlingen 2 bilagskontrollanter. Jf. § 5 og § 9.
Der vælges på menighedsforsamlingen 2 til Ligningskommissionen. Jf. § 5 og § 10.
6.1 Samtidig med valg af forstandere og tillidsfolk vælges suppleanter for disse
som nedenfor fastsat. Suppleanter skal opfylde betingelserne for valgbarhed. Jf. § 5.
1.
For forstanderskabets medlemmer vælges en første og anden suppleant, der vælges en ad gangen. Suppleanterne, der vælges for en 2-årig
periode, indtræder i rækkefølge i forstanderskabet, når et medlem af dette
i en tidsperiode er forhindret i at varetage hvervet som forstander. Såfremt
en forstander udtræder af forstanderskabet, indtræder suppleanten indtil

førstkommende ordinære menighedsforsamling, hvor nyvalg finder sted til
forstanderskabet i den resterende del af det udtrådte medlems funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.
2.
For ligningskommissionens medlemmer vælges 1 suppleant for en
2-årig periode.
3.
For bilagskontrollanterne vælges 1 suppleant for en 2-årig periode.
§7

Forstanderskabet
Forstanderskabet forestår den daglige drift af menigheden.

7.1

Forstanderskabet består af menighedens præst og 6 af de på menighedsforsamlingen valgte medlemmer. Valgperioden er 2 år.

7.2

Den valgtes funktionstid er 2 år. Det tilstræbes at 3 forstandere vælges
hvert år. Funktionstiden påbegyndes først ved den officielle indsættelse,
som afholdes mellem 30 og 60 dage efter valgets afholdelse. De nye og de
afgående forstandere arbejder i perioden sammen om forstanderskabet til
ny konstituering finder sted.

7.3

Forstanderskabet varetager menighedens anliggender, herunder kirkelige
handlinger, vedligeholdelse af bygninger, forvaltning af menighedens
aktiver samt bestyrelse af kirke, kirkegård og ejendom. Forstanderskabet
repræsenterer menigheden i dennes forhold til myndigheder og udenforstående.

7.4

Forstanderskabet vælger selv sin formand og næstformand, nedsætter relevante udvalg. Som fast udvalg nedsættes et kirkeudvalg med menighedens
præst som formand.

7.5

Menigheden tegnes overfor 3. mand af 2 forstandere i forening, hvoraf den
ene er formand eller næstformand.

7.6

Formanden leder forhandlingerne. Forstanderskabet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Enhver sag afgøres
ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.

7.7

Der føres forhandlingsprotokol over møderne i forstanderskabet og den
underskrives af samtlige tilstedeværende.

7.8

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

§8

Budget og regnskab
Menighedsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

8.1

Senest medio januar, udfærdiges et budget for det kommende regnskabsår og det godkendes af forstanderskabet. Budgettet er til rådighed hvert
år i februar for samtlige medlemmer og fremlægges til godkendelse på
menighedsforsamlingen.

8.2

Som kasserer ansætter forstanderskabet et hertil egnet medlem af
menigheden, der opfylder betingelserne for valgbarhed, jf. § 4. Dennes
honorar fastsættes af forstanderskabet, der tillige fastsætter formen for og
størrelsen af den sikkerhed, kassereren skal stille for de betroede midler m.v.
Såfremt der ikke findes et egnet medlem i menigheden, kan forstanderskabet ansætte en ekstern person.

8.3

Kassereren er undergivet tilsyn af forstanderskabet og billagskontrollanterne, hvis anvisninger denne er pligtig til at følge jf. lovgivningen.
Kassereren aflægger hvert år inden udgangen af marts måned regnskab til
forstanderskabet over menighedens formue, dens indtægter og udgifter.

§9

Bilagskontrollanter
Til at gennemgå regnskabet vælges af menighedsforsamlingen 2 bilagskontrollanter blandt menighedens medlemmer. Bilagskontrollanterne, der skal
opfylde betingelserne for valgbarhed jf. § 4 vælges for 4 år. Det tilstræbes,
at en af bilagskontrollanterne vælges hvert andet år. Bilagskontrollanterne
skal foretage uanmeldte kasseeftersyn hos kassereren. Derudover skal
regnskabet revideres af en registreret revisor.

9.1

Når regnskabet er revideret af revisor og bilagskontrollanterne og godkendt af forstanderskabet, står det til rådighed for samtlige medlemmer.
På menighedsforsamlingen fremlægges regnskabet til godkendelse.

§ 10 Ligningskommissionen
Til at påligne de bidrag, der skal opkræves hos menighedens medlemmer,
vælger menighedsforsamlingen en ligningskommission, bestående af 2 af

menighedens medlemmer der opfylder betingelserne for valgbarhed jf.
§ 4.
Ligningskommissionens medlemmer vælges for 4 år. Det tilstræbes, at
et af medlemmerne vælges hvert andet år.
10.1 Ligningskommissionens afgørelser kan indankes for forstanderskabet, hvis
afgørelser er endelige.
10.2 Regler vedrørende påligning af bidrag og behandling af klager over ligningen fastsættes i vedtægter, der vedtages af menighedsforsamlingen.
10.3 Den ligningsansvarlige har pligt til kvartalsvis at aflægge beretning overfor
Fortanderskabet.
§ 11 Opløsningsbeslutning
Såfremt Den Reformerte Menighed i Fredericia, på to af hinanden følgende menighedsforsamlinger, med to måneders interval, og hver gang
med mindst ¾ af stemmeberettigede medlemmers skriftlige stemmer
beslutter at opløse menigheden, bestemmes følgende:
1.
Evt. lån og skyldige beløb afvikles, evt. tilgodehavender inddrives.
2.
De fredede bygninger afhændes bedst muligt til en forening eller
organisation omfattet af BEK nr. 282 af 26/03/2014 § 6 med et evangelisk
kristent formål og under hensyntagen til bedst mulig fredningsbevaring,
efter den til enhver tid gældende lovgivning.
3.
Kirkegården søges bevaret bedst muligt for eftertiden og efter
gældende regler. Vedligeholdelsespligten af ikke udløbne gravsteder overgives til gravstedsbrugerne under tilsyn af fondsbestyrelsen.
4.
Evt. resterende formue indsættes i en fond hvis eneste formål er
at udlodde midler til:
a.
Støtte for reformerte menigheders tidligere bygningers bevarelse.
b.
Reformerte menigheders sociale projekter.
c.
Udgivelse af litteratur om den reformerte tro og historie, eller
anden litteratur om kristendom.
11.1 Såfremt ovennævnte skulle komme i anvendelse, nedsættes en fondsbestyrelse efter de til enhver tid gældende regler for kulturelle og religiøse
fondsbestyrelser. Fondens midler må alene gå til drift af fonden og de
under punkt. 4. nævnte formål.

11.2 Et afviklingsudvalg nedsættes af den opløsende menighedsforsamling.
Udvalget udpeger en kurator.
§ 12 Overgangsbestemmelser
Så snart nærværende vedtægter har modtaget allerhøjeste stadfæstelse
træder de i kraft, hvilket meddeles menighedens medlemmer.
12.1 Således vedtaget på menighedsforsamlingen den 29.04.2018.
Samt på den ekstraordinære menighedsforsamling den 28.05.2018.
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