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§ 1 

Distriktsforeningen for Nordthy virker i tilslutning til Landsforeningen af 

Menighedsrådsmedlemmer og i overensstemmelse med dennes formål. 

§ 2 

Distriktsforeningen har således 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 afholde 

møde, kurser o.l., på hvilke menighedsrådenes virksomhed samt kirkelige spørgsmål 

kan drøftes. 

§ 3 

Medlemmer af menighedsråd inden for Thisted provsti kan optages i 

distriktsforeningen som almindelige medlemmer. 

Endvidere kan som særlige medlemmer optages: 

-provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd, 

-bestyrelsesmedlemmer i valgmenigheder inden for den danske folkekirke, 

-menighedsrådsmedlemmer fra menigheder under den Danske Kirke i Sydslesvig. 

§ 4 

Indmeldelse sker normalt ved fælles indmeldelse gennem det pågældende 

menighedsråd eller den bestyrelse, man er medlem af; men kan også ske som en 

personlig indmeldelse. 



Indmeldelse foretages til Landsforeningens kontor med angivelse af, hvilken 

distriktsforening man tilhører. Kopi af indmeldelsen indsendes samtidig til 

distriktsforeningen. 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske gennem skriftlig, personlig meddelelse til en 

1. januar. Ved ophør af medlemskab af et menighedsråd, henholdsvis et 

provstiudvalg eller en valgbestyrelse ophører medlemskabet af foreningen dog 

automatisk ved udløbet af kalenderåret. 

Udmeldelse foretages til Landsforeningens kontor med angivelse af, hvilken 

distriktsforening man tilhører. Kopi af udmeldelsen indsendes samtidig til 

distriktsforeningen. 

§ 5 

Der afholdes en årlig generalforsamling inden 1. april. Indkaldelse til 

generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 

medlemmer ønsker det. En sådan skal af bestyrelsen indvarsles senest én måned 

efter modtagelsen af anmodningen. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til en 

ordinær generalforsamling. 

§6 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og to stemmetællere. 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landforeningens delegeretmøde.  



Alle almindelige medlemmer er valgbare og kan opstilles som delegerede til 

årsmødet med stemmeret. De delegerede og stedfortræderne vælges ved en 

skriftlig afstemning på distriktsforeningens generalforsamling. 

Valget er gældende indtil den følgende ordinære, årlige generalforsamling i 

distriktsforeningen. Det er de fremmødte, der udøver stemmeretten. Opstillede 

kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbare. 

Der skal være skriftligt tilsagn fra de opstillede kandidater om at modtage valg.  

5. Fastsættelse af kontingent for almindelige og for særlige medlemmer. 

6. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 14 dage før varslet     

    generalforsamling. ) 

7. Eventuelt. 

På den første ordinære generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg skal 

desuden følgende punkter medtages på dagsordenen: 

. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer (4 lægfolk og 1 præst) 

. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

. Valg af to revisorer 

. Valg af 1 revisorsuppleant 

. Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelse 

Disse øvrige valg gælder indtil første generalforsamling efter et ordinært 

menighedsrådsvalg. 

§7 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 



Senest 15 dage efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig. 

§8 

Det årlige kontingent for almindelige medlemmer – såvel til Landsforeningen som til 

distriktsforeningen – indbetales til distriktsforeningen. 

Kontingent til distriktsforeningen for særlige medlemmer indbetales til 

distriktsforeningen. 

Distriktsforeningens bestyrelse kan med Landsforeningen aftale en ændret form for 

kontingentindbetaling. 

Opkrævning af kontingentet finder sted inden d.15.3. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

§9 

Samarbejde mellem distrikterne i stiftet. 

I henhold til Landsforeningens vedtægter samarbejder stiftes distriktsforeninger om 

at løse opgaver af fælles interesse: 

a. Distriktsforeningernes bestyrelser indkaldes og mødes efter behov; dog mindst en 

gang årligt forud for Landsforeningens årsmøde – et forårsmøde. 

b. Hvert fjerde år efter nyvalg til menighedsråd og bestyrelsesvalg i 

distriktsforeningerne vælges på forårsmødet en kontaktperson til Landsforeningen 

og en stedfortræder til at forestå indkaldelser og forberedelser af relevante 

fællesmøder for stiftes distriktsforeningers bestyrelser i den følgende 4-års periode. 

c. Fordeling af delegerede mellem distriktsforeningerne sker i året hvor der afholdes 

menighedsrådsvalg, når Landsforeningens Valgbestyrelse har udmeldt antallet af 

delegerede for stifterne. Fordelingen mellem distriktsforeningerne aftales på et 

møde for distriktsforeningernes bestyrelser – på grundlag af antallet af 

folkekirkemedlemmer i distriktsforeningerne. 



d. Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg koordineres på 

forårsmødet. 

§10 

Ændringer i disse vedtægter med undtagelse af §12 om opløsning af 

distriktsforeningen kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer 

vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på dagsordenen. 

Hvis ændringerne ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer, 

kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og her vedtages med 

almindeligt stemmeflertal. 

§11 

Vedtægterne samt efterfølgende ændringer heri sendes til Landsforeningens kontor, 

hvortil også alle valg, personskifter og konstitueringer i distriktsforeningens 

bestyrelse og i menighedsrådene meddeles. 

§12 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når den vedtages med to tredjedele af 

de afgivne stemmer på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, 

indkaldte generalforsamlinger. 

Et dagsordensforslag om opløsning af foreningen skal omfatte, hvilket kirkeligt 

formål foreningens formue skal anvendes til. 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 9.februar 2017. 

 

 

 

 


