
Vedtægter for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift   
 

Navn 
 

§ 1. Foreningens navn er Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift 

 

Formål og opgave 
 

§ 2. Det er foreningens formål og opgave 

- at arrangere møder, kurser og lignende, hvor menighedsrådenes virksomhed samt tidens kirkelige 

spørgsmål kan drøftes og belyses 

- at støtte menighedsrådsmedlemmerne ved udførelsen af det dem betroede hverv 

- at fremme forbindelsen mellem disse og Landsforeningen af Menighedsråd 

- at arrangere møder i forbindelse med bispevalg 

 

Medlemsforhold 
 

§ 3. Indmeldelse 
Menighedsråd inden for Lolland–Falsters Stift kan optages i menighedsrådsforeningen som almin-

delige medlemmer. 

 

Enkeltmedlemskab kan opnås af medlemmer af menighedsråd, hvor flertallet har besluttet ikke at 

være medlem af foreningen 

 

Særligt medlemskab kan opnås af 

- provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd 

- bestyrelsesmedlemmer i valgmenigheder inden for den danske folkekirke 

Særligt medlemskab omfatter ret til deltagelse uden stemmeret i foreningens møder og 

generalforsamlinger. 

 

§ 4. 

Efter hvert menighedsrådsvalg ajourføres foreningens medlemsliste i henhold til menighedsrådenes 

indberetninger til provstiudvalgene. 

I tilfælde af at betingelserne for opnåelse af medlemskab ikke længere er til stede, ophører medlem-

skabet automatisk ved årets udgang. 

Udmeldelse af menighedsrådsforeningen sker skriftligt til foreningens formand. Kopi af udmeldel-

sen sendes samtidig til Landsforeningen af menighedsråd. 

Udmeldelsen har virkning fra førstkommende 1. januar. 

 

Generalforsamling 

 
§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 
§ 6. Tidspunkt og indkaldelse 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april. 

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 menighedsråd el-

ler mindst 50 menighedsrådsmedlemmer, der er medlemmer af foreningen, fremsender skriftlig an-

modning herom med angivelse af forslag til dagsorden. 
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I de sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter bestyrelsens modta-

gelse af anmodningen. 

  

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 14 

dages varsel. Dagsorden, beretning og regnskab sendes til medlemmerne 14 dage før mødet. 

 
§ 7. Gennemførelse 
Stk.1 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som 

ikke må være medlem af bestyrelsen. 

 

Stk. 2 På første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg gennemføres valg 

af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter herfor, revisorer og revisorsuppleant, jfr. paragrafferne 8, 10 

og 12. 

 

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter, i den angiv-

ne rækkefølge: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 6 stemmetællere 

3. Beretning om foreningens virksomhed 

4. Fremlæggelse af årsregnskab for godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år 

7. (Kun for første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsråds-valg) 

Valg af 

a. 7 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter herfor 

b. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

8. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde 

9. Eventuelt 

10. Oplæsning af forhandlingsprotokol (referat) 

 

Eventuelle forslag om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen optages som særskilt 

punkt efter punkt 4. 

 

Stk. 4. Forslag, der ønskes fremmet til afstemning, skal være formanden i hænde senest d. 15. 

februar. 

 

Stk. 5. Ethvert medlem kan stille kandidatforslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 

Forslagsstilleren skal være til stede og have en underskrift med fra kandidaten, hvis denne er 

forhindret i at møde. 

 

Stk. 6. Delegerede til landsmødet vælges på distriktsforeningens generalforsamling. Alle med-

lemmer er valgbare og kan opstilles som delegerede til årsmødet med stemmeret. Valget er gæl-

dende for det efterfølgende delegeretmøde. 

 

Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes således: 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor sker ved skriftlig afstemning under et, 

idet afstemning sker på stemmesedler med forskellig farve for læge og præster. De 5, hen-
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holdsvis 2, kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt som bestyrelsesmedlemmer, og de 

3 kandidater, henholdsvis den ene, der herefter har fået flest stemmer, er valgt som sup-

pleant (jfr. § 8, stk. 1 og § 10). 

På hver stemmeseddel skal der afgives lige så mange stemmer, som der skal vælges besty-

relsesmedlemmer. Er der afgivet flere eller færre stemmer, er stemmesedlen ugyldig. 

 

b. Valg af revisorer og revisorsuppleant sker efter de under a. ovenfor anførte regler. 

c. Delegerede til landsmødet vælges ved skriftlig afstemning. Det er de fremmødte, der udøver 

stemmeretten Opstillede kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbare. 

d. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Se § 15 henholdsvis § 16. 

e. De øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

f. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

g. Udover det i nærværende vedtægter fastsatte skal afstemning foretages skriftligt, når det be-

gæres af dirigenten eller af mindst 10 medlemmer af forsamlingen. 

 

Stk. 7 Der føres forhandlingsprotokol (referat), der oplæses ved generalforsamlingens afslutning. 

Generalforsamlingen godkender referatet ved dirigentens underskrift. 

 

Bestyrelsen 
 

§ 8. Sammensætning og valg 

Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, 5 læge og 2 præster, valgt blandt med-

lemmerne for en 4 års periode på første ordinære generalforsamling efter et ordinært menigheds-

rådsvalg. (læge kandidater skal være valgte medlemmer af et menighedsråd). 

Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 2. Umiddelbart efter denne generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næst-

formand og sekretær. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe aftale med lønnet medhjælp til varetagelse af funktion som kasserer 

og medhjælp til udsendelse af indbydelser og tilmelding til arrangementer. 

 

§ 9. Bestyrelsens opgaver 

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Den leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens be-

slutninger og varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. 

Stk. 3. Bestyrelsen opstiller mindst 2 (læge) kandidater til bestyrelsen for Landsforeningen af Me-

nighedsråd i henhold til Landsforeningens vedtægter § 17, 18, 19, 20 og 21. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
§ 10 Suppleanter 

På den ordinære generalforsamling med valghandling vælges blandt medlemmerne 4 suppleanter 

for bestyrelsesmedlemmer, 3 læge og 1 præst, for en 4 års periode. 

 

§ 10a Udfyldningsvalg 

I det tilfælde, hvor et medlem udtræder af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, og der ikke findes 

en suppleant jf. § 7 stk. 7 a, skal der ved den efterfølgende ordinære generalforsamling afholdes et 
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udfyldningsvalg. Udfyldningsvalget skal optages som selvstændigt punkt på den til medlemmerne 

udsendte dagsorden og afholdes efter bestemmelserne i § 7 stk. 5 og 7 a. Såfremt der opstilles flere 

kandidater, end der skal vælges, er de ikke valgte at betragte som suppleanter i resten af valgperio-

den efter opnået stemmetal. 

 

 

 

 

Økonomi 

 
§ 11. Kontingent, økonomi og regnskab 

Stk. 1. det årlige medlemskontingent til foreningen, der indbetales inden d. 20. marts skal dække: 

- foreningens daglige drift 

- udgifter i forbindelse med ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 

Samtidig indbetales: 

- det årlige medlemskontingent til Landsforeningen af enighedsråd 

- betaling for Menighedsrådenes Blad (der sendes til menighedsrådets medlemmer og abonnenter) 

- bidrag til Menighedsrådenes Fond til Udsmykning af Danske Kirker (jfr. menighedsrådets tilmel-

ding) 

Udgifter til afvikling af foreningens kurser og møder skal generelt dækkes af deltagerne i de enkelte 

aktiviteter (respektive menighedsråd/- provstiudvalg) 

Enkeltmedlemmer og særlige medlemmer betaler kun kontingent til distriktsforeningen. 

 
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 3. Foreningens årsregnskab (hovedtal) udsendes som bilag til indkaldelsen til den ordinære ge-

neralforsamling og det reviderede årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen for godkendelse.  

 

Stk. 4. Menighedsrådsforeningen kan med Landsforeningen aftale en ændret form for indbetaling af 

medlemskontingent m.v. 

 

Revision 

 

§ 12 
Stk. 1 Foreningen har 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der vælges på den ordinære generalfor-

samling med valghandling, for en 4 års periode. 

 

Stk. 2 Revisorerne reviderer foreningens regnskab en gang årligt, forud for generalforsamlingen. 

 

Delegerede til Landsforeningens årsmøde 

 
§ 13. 

Stk. 1. Foreningen kan til Landsforeningen af Menighedsråds delegeretmøde (årsmøde) sende dele-

gerede i henhold til Landsforeningens vedtægter.  

Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af foreningen, kan deltage i landsforeningens 

årsmøde med taleret. 

Stemmeret på årsmødet har kun de delegerede. 
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Indberetning 

 
§ 14. 

Stk. 1. Menighedsrådsformændene indberetter – med angivelse af navn og adresse – valg samt per-

sonskift i menighedsrådet til menighedsrådsforeningens kasserer. Formændene for provstiudvalgene 

indberetter tilsvarende for provstiudvalget. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen indberetter følgende til landsforeningens kontor: 

 

- alle personvalg i foreningen, valg samt personskift i menighedsrådene og valg af prov-

stiudvalgsmedlemmer, som ikke tillige er medlem af et menighedsråd  

- ændringer i nærværende vedtægter 

 

Vedtægtsændringer 

 
§ 15. 

Stk. 1 Til ændring af nærværende vedtægter, med undtagelse af § 16 om opløsning af foreningen, 

kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. 

Afstemning herom skal foretages skriftligt. 

 

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal være optaget som særligt punkt på dagsordenen og være 

fordelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Opløsning 

 
§ 16. 

Stk. 1. opløsning af foreningen eller ændring af denne paragraf kan kun finde sted, når dette vedta-

ges med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer ved to efter hinanden med mindst 14 dages 

mellemrum indkaldte generalforsamlinger. Afstemning herom skal foretages skriftligt. 

 

Stk. 2. Forslag om opløsning af foreningen eller ændring af denne paragraf skal være optaget som 

særligt punkt på dagsordenen og være fordelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue Menighedsrådenes Fond til ud-

smykning af Danske Kirker, med mindre de opløsende generalforsamlinger træffer bestemmelse om 

formuens anvendelse til andet kirkeligt formål.  

 

Datering 
 

§ 17.  

Foreningen er stiftet den 17. februar 1920. 

 

Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamling i Bangs Have, Maribo, den 27. september 

2017. 
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Palle Jacobsen 

Dirigent 


