
Vedtægter for distriktsforeningen for

Menighedsråd for Syd- og Østsjælland samt Møn

§1
"Distriktsforeningen af Menighedsråd for Syd- og Østsjælland samt Møn" virker i
tilslutning til "Landsforeningen af Menighedsråd" og i overensstemmelse med
dennes formål.

§2

Distriktsforeningen har til opgave at fremme forbindelsen mellem de tilsluttede
menighedsråd indbyrdes og tillige mellem disse og landets øvrige menighedsråd
gennem Landsforeningen.

Endvidere skal foreningen hvert år lade afholde et eller flere møder og kurser på
centrale steder inden for dens område, på hvilke, menighedsrådenes virksomhed
samt tidens kirkelige spørgsmål kan drøftes.

§3

Medlemmer af menighedsråd inden for Stege-Vordingborg provsti, Næstved provsti,
og Tryggevælde provsti kan enkeltvis eller samlet indmelde sig i Distriktsforeningen
som almindelige medlemmer.

Endvidere kan som særlige medlemmer optages provstiudvalgsmedlemmer, der ikke
er medlem af et menighedsråd, samt bestyrelsesmedlemmer i valgmenigheder
inden for den danske folkekirke.

§4

Indmeldelse foretages til Landsforeningens kontor med angivelse af, hvilken
distriktsforening man tilhører.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske gennem en skriftlig, personlig meddelelse til
en 1. januar. Ved ophør af medlemskab af et menighedsråd, henholdsvis et
provstiudvalg eller en valgmenighedsbestyrelse, ophører medlemskabet af
foreningen dog automatisk ved udløbet af kalenderåret.

Udmeldelse foretages til Landsforeningens kontor med angivelse af, hvilken
distriktsforening man tilhører.



§5

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 6 af bestyrelsens medlemmer skal være
lægfolk, 3 præster.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Ligeledes
vælger bestyrelsen en kasserer, der dog ikke behøver at være medlem af
bestyrelsen. Kassererhvervet kan aflønnes efter nærmere aftale.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et af bestyrelsens medlemmer i
fællesskab, i formandens fravær af næstformanden.

§6

Bestyrelsen og 2 revisorer vælges på den generalforsamling, der afholdes i marts
måned efter et ordinært menighedsrådsvalg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Samtidig vælges en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem og 2 revisorsuppleanter.
Valgene gælder indtil første generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg.
Forslag til kandidater til disse valg skal være formanden skriftligt i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der skal være villige til at modtage valg, vil
blive opstillet i alfabetisk orden på en stemmeseddel, der udleveres ved
afstemningen. Til bestyrelsesvalget skal hver stemmeberettiget stemme på 3
kandidater, nemlig 2 lægfolk og 1 præst. Den præst og de 2 lægfolk inden for hvert
provsti, der opnår flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke bliver valgt til
bestyrelsen, er valgt som suppleanter i.h.t. deres stemmetal inden for deres provsti
og i det omfang der er brug for dem.

Er der indenfor et provsti ikke opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, suppleres
med den eller de blandt samtlige kandidater med det højeste stemmetal, som ikke
gav valg inden for eget provsti, dog således at lægfolk supplerer lægfolk og præster
supplerer præster.

§7

Der afholdes årlig generalforsamling i marts måned.

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamling udsendes 4 uger før afholdelsen.
Indkaldelse til almindelige medlemmer sendes via menighedsrådsformanden.
Indkaldelse til særlige medlemmer sendes personligt.



Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetælIere
3 Årsberetning
4 Regnskabsaflæggelse
5 Kontingentfastsættelse
6 Fremlæggelse af budgetforslag
7 Valg til bestyrelsen jf. §6 i vedtægterne (hvert 4. år)
8 Valg af delegerede til årsmøde i Landsforeningen jvf. §9 i vedtægterne
9 Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være Distriktsforeningens

formand i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse
10 Eventuelt

§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 25 medlemmer
ønsker det. En sådan skal af bestyrelsen indvarsles senest en måned efter
modtagelsen af anmodningen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til en
ordinær generalforsamling.

§9

Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde.

Alle medlemmer er valgbare og kan opstilles til Landsforeningens delegeretmøde
med stemmeret. De delegerede vælges ved en skriftlig afstemning på
Distriktsforeni ngens genera Iforsamling.

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.

Opstilling af valgbare kandidater skal ske til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen stiller forslag til valg af medlemmer til Landsforeningens bestyrelse i
samarbejde med de øvrige distriktsforeninger i Roskilde Stift.

§10



Det årlige kontingent for almindelige medlemmer - såvel til Distriktsforeningen som
til Landsforeningen - opkræves af bestyrelsen, der administrer foreningens midler.
Kontingent til Distriktsforeningen for særlige medlemmer indbetales til
Distriktsforeningen.

Størrelsen af kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent til
Landsforeningen indbetales af Distriktsforeningens kassere.

I kontingentet til Landsforeningen er indbefattet "IT-skrivebord og
Menighedsrådenes Blad", som pr. post tilsendes hvert medlem på Landsforeningens
foranstaltning.

Opkrævning af kontingent finder sted inden den 1. marts. Samtidig opkræves evt.
kontingent til "Menighedsrådenes fond til udsmykning af danske kirker".

§11
Distriktsforeningens reviderede regnskab forelægges hvert år på den ordinære
generalforsamling.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§12
Ændring af disse vedtægter, med undtagelse af § 14 om opløsning af
Distriktsforeningen, kan finde sted på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være optaget på dagsordenen
for generalforsamlingen og være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Hvis ændringen ikke opnår mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget
genfremsættes på næste års generalforsamling og her vedtages med almindeligt
stemmeflertal.

§13
Vedtægten samt efterfølgende ændringer heri sendes til Landsforeningens kontor,
hvortil også alle valg, personskifter og konstitueringer i Distriktsforeningens
bestyrelse og i menighedsrådene meddeles.



§14

Opløsning af Distriktsforeningen kan kun finde sted, når den vedtages på 2 efter
hinanden med mindst 14 dages mellemrum sammenkaldte generalforsamlinger med
2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Ved en opløsning af Distriktsforeningen overgår dennes formue til
"Menighedsrådenes fond til udsmykning af danske kirke", medmindre
generalforsamlingen træffer bestemmelse om formuens anvendelse til andet
kirkeligt formål.

Disse vedtægter, der er vedtaget på Distriktsforeningens generalforsamling

den 21. februar 2017

træder i stedet for vedtægterne af 4. marts 2014.


