
 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 

 

 



Vedtægt for 

 

Distriktsforeningen Vestvendsyssel. 

 
§1 Distriktsforeningen Vestvendsyssel virker i overensstemmelse 

med Landsforeningen af Menighedsråds vedtægter og er Lands-

foreningens regionale organisation i Vestvendsyssel. 

 

§2 Menighedsråd i Vestvendsyssel kan samlet indmelde sig i di-

striktsforeningen.  

Stk. 2 Særligt individuelt medlemskab kan opnås jf. Landsforeningens 

vedtægter. 

Stk. 3 Særligt medlemskab omfatter ret til at deltage i distriktsforenin-

gens arrangementer samt stemmeret på foreningens generalfor-

samling. 

 

§3 Distriktsforeningens opgave er at formidle og inspirere til loka-

le og regionale opgaver af fælles interesse for medlemmerne samt 

fremme samarbejdet og forbindelsen mellem de tilsluttede menig-

hedsråd indbyrdes og mellem disse og landets øvrige menigheds-

råd ved at 
• varetage møde- og kontaktvirksomhed for medlemmerne i lo-

kalområdet  

• formidle viden og synspunkter fra lokalområderne til Landsfor-

eningens bestyrelse 

• medvirke til realisering af beslutninger truffet af Landsfor-

eningens delegeretmødet og af Landsforeningens 

bestyrelse  

• sørge for udpegning/valg af delegerede til Landsforeningens 

delegeretmøde samt (evt. sammen med andre Distriktsfore-

ninger) sørge for opstilling af kandidater til valg til Landsfore-

ningens bestyrelse. 

 

§4 Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælger selv af sin 

midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren 



§4 Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælger selv af sin midte 

formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan dog 

også vælges udenfor styrelsen som tilforordnet. 

 

§5 De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges ved en generalforsamling, 

der afholdes senest 31. marts efter et ordinært menighedsrådsvalg. 

Samtidig vælges 4 suppleanter og 2 revisorer. Valgene gælder til før-

ste generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg. Dagsor-

denen for generalforsamlingen meddeles mindst 8 dage forinden i 

Landsforeningens medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse til de 

enkelte medlemmer. 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2 af besty-

relsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det. 

 

§7 Det årlige kontingent til distriktsforeningen opkræves sammen 

med kontingent til Landsforeningen af Menighedsråd og udgør max 

25 % af kontingentet til Landsforeningen af Menighedsråd. 

 

§8 Alle valg meddeles Landsforeningen straks efter at de har fundet 

sted. Alle personskifter i menighedsrådene skal omgående meddeles 

til Landsforeningen. 

Opkrævning af kontingent finder sted inden 1. marts. Distriktsfor-

eningens reviderede regnskab forelægges hvert år på det første ordi-

nære møde. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§9 Udmeldelse sker med 1 måneds frist til et regnskabsårs 

slutning skriftligt til kassereren. 
 

 



 

§10 Ændring i disse vedtægter kan finde sted på en general-

forsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til ved-

tægtsændringer samt andre forslag skal være formanden i 

hænde senest en måned før generalforsamlingen for at kunne 

medtages på dagsordenen, der meddeles mindst 8 dage før i 

Landsforeningens Blad eller i et dagblad, som dækker egnen, 

eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer. 

  

§11 Opløsning af distriktsforeningen kan finde sted, når den 

vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum 

" sammenkaldte generalforsamlinger med 2/3 af de afgivne 
stemmer. 

 

§12 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel for-

mue Menighedernes Fond til Udsmykning af Danske Kirker, 

såfremt generalforsamlingen ikke træffer anden beslutning om 

formuens anvendelse til andet kirkeligt formål. 

 

§13 Som delegerede og stedfortrædere for disse til Landsfor-

eningens delegeretmøde er alle medlemmer valgbare og kan 

opstilles med stemmeret.  

De delegerede vælges ved en skriftlig afstemning på distrikts-

foreningens generalforsamling, og valget er gældende for det 

efterfølgende delegeretmøde. Det er de fremmødte, der udøver 

stemmeretten. Opstillede kandidater behøver ikke at være til 

stede for at være valgbare. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling i Horne 07 marts 2009. 

§13 er tilføjet og vedtaget på extraordinær generalforsamling, den 08. marts 2014. 

 

 

 


