Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus
Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt
samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus Kommune i henhold til dagældende
Menighedsrådslovs § 43.
Vedtægterne er senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2009, hvor strukturen
blev væsentligt fornyet med indførelse af søjlemedlemskab, samtidig med at vedtægterne blev opdateret
og tilpasset som samarbejdsaftale mellem menighedsråd i.h.t. den nu gældende Menighedsrådslov (LBK 9
af 311 2007), § 42A

§ 1. Hjemsted og formål
1. Folkekirkesamvirkets geografiske virkeområde er primært Aarhus Kommune (de fire Århus-provstier med
tilsammen 59 sogne, (Samsø undtaget)), sekundært Århus Stift.
2. Folkekirkesamvirket i Århus' s formål er at styrke den folkekirkelige diakonale indsats ved
- at igangsætte og formidle sociale og sjælesørgeriske tilbud og projekter i og på tværs af sognene
- at rekruttere og løbende kvalificere frivillige til at varetage disse opgaver
- at opsøge og indgå i relevante netværk og partnerskaber 1) m.h.p
- at udvikle og løfte opgaverne på et bredt fundament og med en høj grad af faglig kompetence
- at signalere folkekirkelig åbenhed og vilje til samarbejde med andre aktører.
- at opbygge viden om ovenstående.
1) Det er bestyrelsens opgave at godkende (karakteren af) ethvert partnerskab.

§ 2. Samarbejdets form
1. Et menighedsråd i Århus Kommune kan deltage i samvirket ved godkendelse af nærværende vedtægter i
det pågældende menighedsråd og indbetaling af et af generalforsamlingen (jfr. §4, stk. 3) nærmere fastsat,
årligt kontingent til samvirkets drift.
2. En menighedspleje i Århus Kommune kan deltage i samvirket ved godkendelse af nærværende vedtægter i
den pågældende menighedsplejes bestyrelse og indbetaling af et af generalforsamlingen (jfr. §4, stk. 3)
nærmere fastsat, årligt kontingent til samvirkets drift. Det påhviler den pågældende menighedsplejes
bestyrelse af tilse, at deltagelse i samvirket ikke strider mod menighedsplejens vedtægter.
3. Enkeltpersoner kan deltage i samvirket ved godkendelse af nærværende vedtægter og indbetaling af et
årligt af generalforsamlingen (jfr. §4, stk. 3) nærmere fastsat kontingent til samvirkets drift.

4. Et medlem kan opsige sin deltagelse i samvirket med 2 måneders varsel med udgangen af et regnskabsår.
Dog kan et medlem udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige medlemmer samtykker
heri.
5. Et menighedsråd fra hvert af de ﬁre provstier i Århus Kommune kan ved ﬂertalsgodkendelse på
generalforsamling i Folkekirkesamvirket (§ 4) indtræde som søjlemedlem med væsentligt højere kontingentbidrag og dermed følgende særlige forpligtelser og rettigheder, jfr. §§ 3, stk. 1 og B og § 4, stk. 5.
6. Medlemmer af Folkekirkesamvirket hæfter kun for indbetalte og lovligt opkrævede kontingenter, jfr. § 4,
stk. 3.
7. Hvert sogn, der deltager i samarbejdet, kan kun være repræsenteret af enten et menighedsråd eller en
menighedspleje.
§ 3. Bestyrelsen
I. Samvirket ledes mellem generalforsamlingerne af en ulønnet bestyrelse bestående af 9 medlemmer.
Menighedsråd, der deltager som søjlemedlemmer, udpeger hvert år et medlem af bestyrelsen gældende for
rådets valgperiode, dog så rådet på ethvert tidspunkt ved lovlig beslutning på et ordinært
menighedsrådsmøde kan udskifte sin repræsentant.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen samt 1. og 2. suppleant vælges for et år ad gangen af
generalforsamlingen. Valgbare til bestyrelsen er her medlemmer af de menighedsråd/
bestyrelsesmedlemmer i de menighedsplejer, som deltager i samarbejdet, eller personer, der er udpeget af
disse menighedsråd/menighedsplejer.
2. Såfremt et søjlemedlem i medfør af §4, stk. 5, har opsagt sit medlemskab med udgangen af indeværende
år, kan bestyrelsen optage et andet sogn fra samme provsti som søjlemedlem med økonomisk virkning fra 1.
januar det følgende år, forudsat at det pågældende menighedsråd har godkendt at betale det af
Generalforsamlingen vedtagne kontingent for søjlemedlemmer i det pågældende år.
Såfremt et eller ﬂere generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår i utide, indtræder
suppleanter i rækkefølge som valgt på seneste generalforsamling.
3. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte, samt kasserer.
Formand og næstformand samt et medlem valgt af bestyrelsens midte udgør tilsammen bestyrelsens
forretningsudvalg, der mellem bestyrelsens møder kan behandle mindre sager, der ikke tåler opsættelse.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed. Der føres protokol over bestyrelsens møder.
5. Bestyrelsen varetager den almindelige drift af samvirket. Til at forberede eller varetage specielle opgaver
kan bestyrelsen nedsætte særlige udvalg.
6. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale under samvirket.
7. Sekretariatet (se § 4, stk. 7) skal bistå bestyrelsen i udførelsen af dens opgaver.

8. Bestyrelsen kan ikke blande sig i de enkelte sognes indre anliggender eller arbejdsmåder.
9. Formand og næstformand tegner i fællesskab samvirket.
10. Bestyrelsen udarbejder hvert år i januar et forslag til budget for det følgende år til behandling og
vedtagelse på generalforsamlingen. Indarbejdelse i budgetforslaget af en kontingentstigning for
søjlemedlemmer ud over almindelig inflationstakt kan dog kun besluttes i bestyrelsen, hvis der også blandt
søjlemedlemmernes repræsentanter i bestyrelsen er flertal herfor.
Inden afholdelse af generalforsamlingen det pågældende år (§4) indhenter hver af bestyrelsens
repræsentanter for søjlemedlemmer sit menighedsråds godkendelse af at indarbejde det foreslåede
kontingentbeløb i sit budget for det følgende år. Kan et råd ikke godkende beløbet, udtræder det som
søjlemedlem, økonomisk fra udgangen af indeværende regnskabsår og af bestyrelsen øjeblikkeligt, mens
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed kan beslutte optagelse som søjlemedlem af samme eller
et andet menighedsråd fra samme provsti.
§ 4. Generalforsamlingen
1. Folkekirkesamvirkets øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, og indvarsles senest 2 måneder for
mødets afholdelse.
3. Senest 14 dage før generalforsamlingens afhoIdelse udsendes dagsorden til de samvirkende
menighedsråd/menighedsplejer. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
Beretning
Regnskab
Budget næste år:

A) Fastsættelse af kontingent for søjlemediemmer, jfr. §3,8 og § 4,5.
B) Fastsættelse af øvrige medlemskontingenter
C) Vedtagelse af samlet budget

Indkomne forslag
Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
4. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år og
fremlægger revideret regnskab for det forgangne år samt forslag til budget for det følgende budgetår.
Sager, der ønskes behandlet under punkt 3, indsendes skriftligt til samvirkets sekretariat senest en måned
før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen kan fremsættes på generalforsamlingen.

5. Forinden vedtagelse af samlet budget for næste år tager generalforsamlingen stilling til det fremsatte
forslag om kontingent for søjlemedlemmer. Hvis det fremsatte forslag ikke kan godkendes, kan
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed vedtage et andet beløb. I så tilfælde har hidtidige
søjlemedlemmer mulighed for senest pr. 1/6 at opsige søjlemedlemskabet med virkning fra udløbet af
indeværende regnskabsår.
6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer (se
dog § 7 og §8).
7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes til afholdeIse senest 1
måned efter kravets fremsættelse, når mindst en fjerdedel af de i samarbejdet deltagende menighedsråd/
menighedsplejer kræver det. (undtaget § 7, stk. 3). Sådan generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel
og skal være ledsaget af motiveret dagsorden for mødet. På ekstraordinær generalforsamling kan kun de
sager behandles, som har givet anledning til dens afholdelse.
§ 5. Stemmeret
1. Hvert menighedsråd/menighedspleje, som tiltræder samarbejdet, har en stemme ved såvel ordinær
generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling. Afstemning sker ved personligt fremmøde af
menighedsrådsmedlemmer/menighedsplejers bestyrelsesmedlemmer eller personer, der er udpeget af de
tiltrædende menighedsråd/menighedsplejer.
§ 6. Økonomiske forhold
1. Over Folkekirkesamvirkets indtægter og udgifter samt formue føres et regnskab af en af bestyrelsen
udpeget person.
Regnskabet revideres af 1 intern revisor, der vælges af generalforsamlingen hvert år.
2. Regnskabsåret er kalenderåret.
3. Det årlige kontingent for deltagelse i samarbejdet skal være indbetalt inden generalforsamlingen.
§ 7. vedtægter
1. Nærværende vedtægter er udfærdiget indenfor rammerne af Lov om Menighedsråd som bekendtgjort i
LBK 9 af 3/1 2007.
2. Forandringer af disse vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor to tredjedele af de i
samarbejdet deltagende menighedsråd/menighedsplejer stemmer derfor.
3. Møder der i.h.t. stk. 2 ikke et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen med 14
dages varsel og senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, hvor det oprindeligt fremsatte forslag kan vedtages med almindelig stemmeflerhed uden
hensyn til antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
4. Nærværende samarbejdsvedtægt er udformet og vedtaget i.h.t. Menighedsrådslovens § 42 A og
offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside.

§ 8. Ophør
1. Opløsning af Folkekirkesamvirket i Århus kan kun ske ved tilslutning af tre fjerdedele af de i samarbejdet
deltagende menighedsråd/menighedsplejer på en ekstraordinær generalforsamling.
2. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle aktiver - efter bestyrelsens indstilling - sådanne institutioner, der
i tilknytning til den danske, evangelisk-lutherske folkekirke arbejder med diakonale og/eller humanitære
opgaver, fortrinsvis indenfor de i §1 og §2 nævnte.

Vedtægternes vedtagelse og senere ændringer
Oprindelige vedtægter er anbefalet og vedtaget på møde den 10. oktober 1994 mellem 13 sognes
menighedsråd og menighedsplejer i Århus Kommune.
Ændret i § 3 stk. 1 og § 6 stk. 2 i overensstemmelse med § 7, stk. 2 ved generalforsamlingen 29. november
1995.
Ændret § 6 stk. 1 ved generalforsamlingen 24. september 1996.
Ændret i indledning, § 1, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 2 og 3 ved generalforsamlingen 29, september 1998.
Ændret i § 3, stk. 2, § 4, stk. 3 og 4 ved ekstraordinær generalforsamling den 14. april 1999.
Ændret i § 6. stk. 1 ved generalforsamlingen den 24. marts 2004.
Ændret i § 3, stk. 1 og § 5, stk. 1. ved ekstraordinær generalforsamling den 10.april 2007.
Ændret i § 2, stk. 1,2,3,5,6 og 7 samt § 3, stk. 1,2,3,5,6,8 samt § 4, stk. 2,3,4,5, samt § 7, stk. 2,3 og 4 ved
generalforsamlingen den 23.april 2009.
Ændret i § 3, stk. 3 ved ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 2011.
Ændret i § 1, stk. 1 og 2 ved ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2015.

De nævnte ændringer er indført i vedtægterne, som de fremgår ovenfor.

