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Konstituerende møde.
1. indkaldelse af mødet, samt godkendelse af dagsordenen.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.
§ 6. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder.
Indkaldelse til mødet foretages af det først valgte medlem.
Stk. 2. Spørgsmålet, om en kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til
menighedsråd, afgøres på dette møde.

Indstilling:
 At indkaldelsen af mødet er sket i henhold til bestemmelserne i lov om menighedsråd.
 At dagsordenen godkendes, som forelagt.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Godkendt.

2. Menighedsrådsmedlemmernes valgbarhed.
Herved bekendtgøres lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 347 af 3. april 2013.
Valg, valgret, valgbarhed
§ 1. Medlemmer af menighedsråd vælges for 4 år, regnet fra et kirkeårs begyndelse. Mandaterne
bortfalder dog i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted.
Stk. 2. Ordinære valg foregår den 2. tirsdag i november måned.
Stk. 3. Oprettes nye menighedsråd i løbet af en valgperiode, gælder valget kun for resten af denne.
§ 2. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller
har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Stk. 2. Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.
Stk. 3. Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har ikke valgret.
§ 3. Valgbar er enhver, som opfylder betingelserne i § 2 for valgret.
Stk. 2. Præster ansat i folkekirken er ikke valgbare.
Stk. 3. Kirkefunktionærer, der er omfattet af § 1, stk. 1, i lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, er ikke valgbare til menighedsrådet i
den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested.
Stk. 4. Den, der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd, er ikke
valgbar. Med straf sidestilles foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70.
Stk. 5. En strafbar handling kan ikke medføre tab af valgbarhed, når der på valgdagen er forløbet 3 år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet. Er
straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder, eller er der idømt forvaring, er fristen dog 5 år.
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Ved betingede domme og bødestraffe regnes fristen fra datoen for den endelige dom
eller bødens vedtagelse.
Stk. 6. Opstilling som kandidat til valget kan dog altid ske uanset indsigelse om manglende valgbarhed på grund af straf.
Stk. 7. Gør et medlem af det nyvalgte menighedsråd gældende, at en kandidat på grund af straf
ikke er valgbar, afgør menighedsrådet valgbarhedsspørgsmålet.
Stk. 8. Indsigelse mod en valgt kandidats valgbarhed på grund af straf skal fremsættes på menighedsrådets konstituerende møde, jf. lov om menighedsråd § 6.
Stk. 9. Indsigelse mod en stedfortræders valgbarhed på grund af straf skal fremsættes på det første møde i menighedsrådet, som stedfortræderen er indkaldt til.
Stk. 10. Bliver et medlem af menighedsrådet straffet, afgør menighedsrådet, om medlemmet som
følge heraf har mistet sin valgbarhed.
Stk. 11. Menighedsrådets afgørelser efter stk. 7 og 10 kan indbringes for biskoppen, hvis afgørelse kan indbringes for ministeren for ligestilling og kirke.
Stk. 12. Anke af en afgørelse i medfør af stk. 7 og 10 har opsættende virkning. Anke kan ikke finde sted senere end 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.
§ 3 a. Et valgt medlem af menighedsrådet, der har bragt sig i afgjort modsætning til folkekirken
ved aktivt, vedholdende og offentligt at udbrede synspunkter, der er i åbenlys modstrid med folkekirkens lære, mister sin valgbarhed.
Stk. 2. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om valgbarhed efter stk. 1. Stiftsøvrighedens afgørelse
kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Tab af valgbarhed efter stk. 1 gælder for resten af valgperioden.
§ 4. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på en valgliste, jf. kapitel 3.
Stk. 2. De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredsen
eller ikke er medlem af folkekirken, har ikke ret til at afgive stemme.
§ 5. En sognebåndsløser skal i forbindelse med sognebåndsløsningen vælge, om han eller hun vil
udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Sognebåndsløseren er kun valgbar i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.
Stk. 2. Dersom valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten
er ansat, skal der i forbindelse med sognebåndsløsningen gives meddelelse herom. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren tillige meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgret ønskes udøvet. Hvis meddelelse ikke gives,
udøver sognebåndsløseren sin valgret i bopælssognet.
Stk. 3. Det trufne valg er bindende, så længe sognebåndsløsningen består. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler for sognebåndsløseres optagelse på valglisten.
Stk. 4. Tilsvarende regler gælder for
1) personer, der i henhold til andre bestemmelser er henvist til en særlig menighed, og
2) personer, der flytter fra én menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat.
Stk. 5. Præster har kun valgret i den menighedsrådskreds, hvor de er ansat. Præster, der er ansat i flere menighedsrådskredse, kan vælge, i hvilken kreds de vil udøve deres valgret.
Stk. 6. Et medlem af folkekirken, der er bosat i et pastorat med flere sogne, kan vælge, i hvilken
menighedsrådskreds i pastoratet medlemmet vil udøve valgret til menighedsrådet. Medlemmet er
kun valgbar i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.
Stk. 7. Ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i
flersognspastorater skal beslutningen om at udøve valgretten i et andet sogn end bopælssognet
meddeles til sognepræsten senest 4 uger efter oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet.
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Stk. 8. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om disse personers optagelse på valglisten.
Indstilling:
 At valget til menighedsrådet godkendes
 At valget af menighedsrådsmedlemmerne godkendes, for de som opfylder betingelserne.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Alle godkendt som valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (Menighedsrådsløftet).
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 7. På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen
skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd.
Erklæring til underskrivelse, omdeles på mødet.
Indstilling:
 At alle – ny- og genvalgte – underskriver erklæringen, der indsættes i protokollen.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Alle valgte underskrev Menighedsrådsløftet.

4. Valg af formand.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Stk. 3. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved
hemmelig afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til at
fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det
medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.
Stk. 4. Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter
sted.
Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet
til at modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget.
Stk. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.
Det skal understreges, at sognepræsten kan vælges, men har ikke stemmeret.
Vedsted kirke og sogn´s menighedsråd
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§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Et medlem har kun pligt til at være formand i 4 år.
Indstilling:
At menighedsrådet, ved skriftlig afstemning, vælger formand, og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden m.v..
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Bent K. Andersen valgt med alle 7 stemmer (Valgte), ved skriftlig afstemning.

5. Valg af næstformand.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.
§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer til de i §
9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Stk. 3. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved hemmelig
afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til at fungere i formandens
forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.
Stk. 4. Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter sted.
Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget.
Stk. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.

Det skal understreges, at sognepræsten kan vælges, men har ikke stemmeret.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
§ 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne lov og menighedsrådets vedtægter
og forretningsorden
Indstilling:
 At menighedsrådet, ved skriftlig afstemning, vælger næstformand, og dette meddeles til
provstiudvalget og stiftsøvrigheden m.v..
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Ole B. Olesen valgt med alle 7 stemmer (Valgte), ved skriftlig afstemning.
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6. Fastsættelse af forretningsorden for menighedsrådet.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 23. Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede
døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden.
Stk. 2. Menighedsrådet kan tillade personer, der er ansat af menighedsrådet, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.
§ 24. Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Afstemninger sker således, at det klart fremgår, hvorledes det enkelte medlem stemmer, jf.
dog §§ 8 og 11.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.
Stk. 4. Menighedsrådet vedtager selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen.
§ 25. Menighedsrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Beslutningsprotokollen underskrives ved slutningen af mødet
af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende
medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt.
§ 26. Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag,
at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin
inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
Forslag til Forretningsorden, vedlagt.
Indstilling:
 At menighedsrådet godkender det forelagte forslag til forretningsorden.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Forretningsorden gennemgået og drøftet – viderebehandles på det ordinære
møde i januar 2017.

7. Fastsættelse af vedtægt for kirkeværge, samt valg af kirkeværge.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.
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§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand
og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
§ 9. stk. 1. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer,
der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.
Stk. 3. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke
varetage hvervet som professionel regnskabsfører.
stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1 og 2 og stk. 4 og 5 nævnte personers
forretningsområde
Forslag til vedtægt vedlagt.
Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal
godkendes af provstiudvalget. Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er
valgt medlem af menighedsrådet.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Indstilling:
 At menighedsrådet fastsætter vedtægt for kirkeværgen.
 At menighedsrådet, vælger kirkeværge og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden m.v.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt godkendt.
Hans Christian Christensen enstemmigt valgt som Kirkeværge.

8. Fastsættelse af vedtægt for kasserer, samt valg af kasserer.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
§ 9. Stk. 2. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne
kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel regnskabsfører.
stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1 og 2 og stk. 4 og 5 nævnte personers
forretningsområde.
Forslag til vedtægt vedlagt.
Stk. 3. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke varetage hvervet som professionel regnskabsfører.

Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal
godkendes af provstiudvalget. Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er
valgt medlem af menighedsrådet.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
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Indstilling:
 At menighedsrådet fastsætter vedtægt for kassereren.
 At menighedsrådet, vælger kasserer og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden
m.v.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt godkendt.
Ole B. Olesen, enstemmigt valgt som valgt kasserer.

9. Fastsættelse af vedtægt for sekretær, samt valg af sekretær.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
§ 9. Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.
stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1 og 2 og stk. 4 og 5 nævnte personers
forretningsområde.
Forslag til vedtægt vedlagt.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Indstilling:
 At menighedsrådet fastsætter vedtægt for sekretæren.
 At menighedsrådet, vælger sekretær og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden. m.v.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt godkendt
Mette Carstens enstemmigt valgt som sekretær.

10. Fastsættelse af vedtægt for kontaktperson, samt valg af kontaktperson.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
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§ 9. stk. 5. Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson,
der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser
fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer.
stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1 og 2 og stk. 4 og 5 nævnte personers
forretningsområde.
Forslag til vedtægt vedlagt.
Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal
godkendes af provstiudvalget. Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er
valgt medlem af menighedsrådet.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Indstilling:
 At menighedsrådet fastsætter vedtægt for kontaktperson.
 At menighedsrådet, vælger kontaktperson og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden m.v..
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt godkendt
Anne M. Enemark enstemmigt valgt som Kontaktperson.

11. Valg af bygningssagkyndig.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
§ 9. stk. 8. Menighedsrådet vælger en bygningssagkyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningssagkyndige.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de
i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Bygningskyndig kan vælges uden for Menighedsrådets midte.
Indstilling:
 At menighedsrådet, vælger bygningssagkyndig og dette meddeles til provstiudvalget og
stiftsøvrigheden m.v..
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Bygningskyndig opgaver godkendt.
Bent Ravn, Gram enstemmigt valgt som menighedsrådets Bygningskyndig.
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12. Valg af bemyndiget - Underskriftsberettiget.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer
til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
§ 9. stk. 9. Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
§ 31. Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af
lån skal underskrives af menighedsrådets formand og et andet menighedsrådsmedlem, der er
bemyndiget dertil af menighedsrådet, jf. § 9 stk. 9. Såfremt dispositionen vedrører flere menighedsråd, skal de pågældende dokumenter underskrives af de nævnte repræsentanter for hvert af
menighedsrådene.
Indstilling:
 At menighedsrådet, vælger bemyndiget og dette meddeles til provstiudvalget og stiftsøvrigheden.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Ole B. Olesen (Valgt Kasserer) enstemmigt valgt som Bemyndiget - Underskriftberettiget.

13. Fastsættelse af honorar til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 9 . Stk. 6. Størrelsen af eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal
godkendes af provstiudvalget. Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er
valgt medlem af menighedsrådet.
§ 33. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at
modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget.
Stk. 2. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.

Honorar satser 2016.
Samlet ramme – 1

Kr.

Folkekirke-medlemmer

38.000,00

2001-3000
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I alt
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Kr.
15.200,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
38.000,00

Indstilling:



At der tillægges formanden, kassereren, kontaktpersonen og kirkeværgen honorar, efter de
satser der udmeldes fra provstiudvalget.
Ingen kan modtage mere end et honorar.

Fraværende: Ingen

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Honorarsatserne godkendt, som skrevet i skemaet, i dagsorden punktet.

14. Valg af valgbestyrelse
Herved bekendtgøres lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 347 af 3. april 2013.
§ 5 a. Menighedsrådet afholder et offentligt møde senest 8 uger før valgdagen. På mødet redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Endvidere
gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.
§ 6. Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse, der består af 3 medlemmer
valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer. Deles en menighedsrådskreds,
vælger det hidtidige menighedsråd valgbestyrelsen for den nyoprettede kreds blandt dennes
valgberettigede beboere. Valgbestyrelsen vælges på menighedsrådets konstituerende møde.
Stk. 2. Menighedsrådet vælger valgbestyrelsens formand blandt dens medlemmer.
Stk. 3. Valgbestyrelsens afgørelser kan indbringes for biskoppen, jf. § 30.
Stk. 4. Hvis der er færre end 3 medlemmer af menighedsrådet, vælges valgbestyrelsens manglende antal medlemmer af provstiudvalget blandt provstiudvalgets valgte med
lemmer.
Indstilling:
 At der vælges en valgbestyrelse på 3. medlemmer.
 At menighedsrådet vælger formanden.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Enstemmigt valgt – Anne M. Enemark – Bent K. Andersen – Rolf Jensen.
Anne M. Enemark enstemmigt, valgt som Formand.
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15. Fastsættelse af vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalg, samt valg af medlemmer til udvalget.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 17. For selvejende kirker nedsætter menighedsrådet et stående udvalg på mindst 3 af menighedsrådets medlemmer. Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af udvalget.
Stk. 2. Udvalget varetager tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård. Menighedsrådet fastsætter i en vedtægt nærmere regler for udvalgets virksomhed og beføjelser.
§ 21. Valg af medlemmer til de i §§ 17-19 nævnte udvalg finder sted umiddelbart efter valg af
menighedsrådets formand og næstformand. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.
Stk. 2. Ved valg af medlemmer til udvalg skal forholdstalsvalgmåden anvendes, hvis dette kræves af noget medlem af rådet. Nærmere regler for valgets gennemførelse kan fastsættes af ministeren for ligestilling og kirke.
Stk. 3. Medlemmer af menighedsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg samt til at udføre
øvrige hverv, som menighedsrådet måtte tildele dem. Menighedsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af menighedens medlemmer, som er villige dertil.
Udkast til vedtægt vedlagt.
Indstilling:
 At der fastsættes en vedtægt for udvalget.
 At der vælges 4 menighedsrådsmedlemmer til udvalget.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt for udvalget godkendt
Enstemmigt valgt blev – Anne Grethe Hansen – Mette Carstens – Carsten Vigsø
– Rolf Jensen.

16. Fastsættelse af vedtægt for Præstegårdsudvalget, samt valg af medlemmer
til udvalget.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 20. Menighedsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for menighedsrådet eller de stående udvalg.
Menighedsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed.
§ 21. Valg af medlemmer til de i §§ 17-19 nævnte udvalg finder sted umiddelbart efter valg af
menighedsrådets formand og næstformand. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.
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§ 21. Valg af medlemmer til de i §§ 17-19 nævnte udvalg finder sted umiddelbart
efter valg af menighedsrådets formand og næstformand. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.
Stk. 2. Ved valg af medlemmer til udvalg skal forholdstalsvalgmåden anvendes, hvis dette kræves
af noget medlem af rådet. Nærmere regler for valgets gennemførelse kan fastsættes af ministeren
for ligestilling og kirke.
Stk. 3. Medlemmer af menighedsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg samt til at udføre
øvrige hverv, som menighedsrådet måtte tildele dem. Menighedsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af menighedens medlemmer, som er villige dertil.
Udkast til vedtægt vedlagt.
Indstilling:
 At der fastsættes en vedtægt for udvalget.
 At der vælges 4 menighedsrådsmedlemmer til udvalget.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt for udvalget godkendt
Enstemmigt valgt blev – Ole B. Olesen – Anne M. Enemark – Hans Christian
Christensen – Rolf Jensen.

17. Fastsættelse af vedtægt for Kulturudvalget, samt valg af medlemmer til
udvalget.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 20. Menighedsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for menighedsrådet eller de stående udvalg.
Menighedsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed.
§ 21. Valg af medlemmer til de i §§ 17-19 nævnte udvalg finder sted umiddelbart efter valg af
menighedsrådets formand og næstformand. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.
Stk. 2. Ved valg af medlemmer til udvalg skal forholdstalsvalgmåden anvendes, hvis dette kræves
af noget medlem af rådet. Nærmere regler for valgets gennemførelse kan fastsættes af ministeren
for ligestilling og kirke.
Stk. 3. Medlemmer af menighedsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg samt til at udføre
øvrige hverv, som menighedsrådet måtte tildele dem. Menighedsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af menighedens medlemmer, som er villige dertil.
Udkast til vedtægt vedlagt.
Indstilling:
 At der fastsættes en vedtægt for udvalget.
 At der vælges 5 menighedsrådsmedlemmer til udvalget..
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Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt for udvalget godkendt
Enstemmigt valgt blev – Anne Grethe Hansen – Mette Carstens – Carsten Vigsø
– Ole B. Olesen – Anne M. Enemark.

18. Fastsættelse af vedtægt for Budget- & regnskabsudvalget, samt valg af
medlemmer til udvalget.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

§ 20. Menighedsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for menighedsrådet eller de stående udvalg.
Menighedsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed.
§ 21. Valg af medlemmer til de i §§ 17-19 nævnte udvalg finder sted umiddelbart efter valg af
menighedsrådets formand og næstformand. Valgene har virkning for menighedsrådets funktionsperiode.
Stk. 2. Ved valg af medlemmer til udvalg skal forholdstalsvalgmåden anvendes, hvis dette kræves af noget medlem af rådet. Nærmere regler for valgets gennemførelse kan fastsættes af ministeren for ligestilling og kirke.
Stk. 3. Medlemmer af menighedsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg samt til at udføre
øvrige hverv, som menighedsrådet måtte tildele dem. Menighedsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af menighedens medlemmer, som er villige dertil.
Udkast til vedtægt vedlagt.
Indstilling:
 At der fastsættes en vedtægt for udvalget.
 At der vælges 3 menighedsrådsmedlemmer til udvalget..
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Vedtægt for udvalget godkendt
Enstemmigt valgt blev – Bent K. Andersen (Formand) – Hans Christian Christensen – Rolf Jensen.

19. Fastsættelse af mødeplan for 2013.
Herved bekendtgøres lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med
de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013.

Kapitel 4 Møder m.v.
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§ 22. Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal
afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår. Tid og sted for det enkelte
møde offentliggøres.
Stk. 2. Ekstraordinære møder skal afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller
mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne offentliggøres så vidt muligt forud efter menighedsrådets bestemmelse.
Stk. 3. Menighedsrådet kan fastsætte regler om varigheden af rådets møder.
Stk. 4. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på menighedsrådets møde, og
en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens
regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.
Menighedsmøder
§ 41. Der afholdes menighedsmøde i en menighedsrådskreds
1) når de kirkelige tilsynsmyndigheder anmoder derom,
2) efter beslutning af menighedsrådets formand,
3) når et flertal af menighedsrådet anmoder derom,
4) når en af præsterne sammen med mindst et valgt medlem anmoder derom,
5) når 25 valgberettigede medlemmer af menigheden skriftligt anmoder derom, eller
6) hvis det i øvrigt er foreskrevet i lovgivningen.
Stk. 2. Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for
sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets
virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
Stk. 3. Menighedsmøder for flere menighedsrådskredse i et pastorat afholdes efter anmodning
fra de kirkelige tilsynsmyndigheder eller fra et menighedsråd i pastoratet. Tilsvarende gælder,
hvor der er etableret et fælles menighedsråd på tværs af pastorater.
Stk. 4. Menighedsmøder sammenkaldes for en enkelt menighedsrådskreds af menighedsrådets
formand, for flere menighedsrådskredse i samme pastorat af formanden for hovedsognets menighedsråd. Formanden fastsætter tid og sted for mødet, hvortil medlemmerne af de berørte menighedsråd har mødepligt, medmindre de har lovligt forfald.
Stk. 5. Offentliggørelse af afholdelse af menighedsmøde sker efter menighedsrådets bestemmelse
på en måde, der sikrer, at så mange som muligt bliver oplyst om mødets afholdelse. I offentliggørelsen anføres, hvilke emner der skal behandles på mødet.

Menighedsrådsmøder m.v.
Måned i 2017
Januar
Februar
Marts – Regnskab 2016.
April
Maj – Synsmøde.
Maj
Juni – Budget 2016.
Juli
August
September
September – Menighedsmøde.

Datoer
10.
8.
8.
5.
10.
10.
7.
9.
6.
6.

Klokkeslæt
19,00
19,00
19,00
19,00
15,00
Efter Synsmøde
19,00
Møde fri
19,00
15,00
19,00
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November
December – Julehygge.

4.
8.
6.
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19,00
19,00
18,00

Indstilling:
At menighedsrådet fastsætter sin mødekalender.
At der kan forekomme aflysning af møder, ligesom møder kan flyttes til anden dato og tidspunkt,
ligesom der kan blive indkaldt til ekstraordinære møder og arrangementer.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Mødeplan fastsat som indsat i skemaet i dagsordenpunktet.

20. Meddelelser.
- Første ordinære møde i menighedsrådet afholdes i januar 2017.
- Der er Fælles jule-hygge-kom-sammen – for det nye og afgående menighedsråd – samt personalet – med ægtefæller/partner – den 7. december 2016, kl. 18,00 – i Fælleshuset, Menighedslokalet.
Fraværende: Ingen

Beslutning:
Ingen.
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Underskrifts Bilag.

Mødt
Bent K. Andersen

Mødt
Anne M. Enemark

Mødt
Mette Carstens

Mødt
Ole B. Olesen

Mødt
Anne-Grethe Hansen

Mødt
Hans Christian Christensen
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Mødt
Carsten Vigsø

Mødt
Rolf W. Jensen
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